
Ed. 700. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 7 12. apríl 1928, um m enntam álaráð íslands.

F rá  m inni hl. menntamálanefndar.

F rum varp  það, sem hér ræðir um, er að ýmsu leyti óvenjulegt. Það er flutt af 
fulltrúa koinmúnistaflokksins í menntamálanefnd. Það er fyrsta tilraun, sem komm- 
únis taflokkurinn gerir til að ná flokkslega í hendur sínar með almennri lagabreyt- 
ingu valdi vfir ríkisstofnun, sem er byggð á grundvelli ýtrasta  hlutleysis um stjórn- 
mál og hefur frá upphafi og fram að þeim tíma, þegar frv. var flutt, verið um það 
bil eini reitur í þjóðlífi íslendinga, þar sem full trúar s t jórnm álaflokkanna hafa aldrei 
reynt að vinna að sérhagsmunum flokkanna. Síðan líða nokkrir  mánuðir. Þá ber 
flutningsmaður frumvarpsins, Krislinn Andrésson, fram dagskrártillögu í því skyni 
að aflífa frv. og færir þá, eftir sinni getu, fram nokkur rök lv r ir  því, að málið eigi 
skilið að hljóta skyndilegan dauða og falla fyrir  vopni þess manns, sem hafði gefið 
því lífið. I heilagri r itningu er sagt frá illum konungi í Suðurlöndum, sem svipti lífi 
börn  annarra  m anna og hlaut af því hryllilegt viðurnefni. Atferli hans var að vísu



mikið brot á lögum og manndómi. En þó virðist ótvírætt, að ábyrgðin er enn þyngri 
á þeim, sem leggja hönd á sín eigin afkvæmi, eins og Kristinn Andrésson gerir í 
þessu máli.

Frv. Kristins Andréssonar á þess vegna búinn bana fy r ir  tilverknað hans sjálfs. 
Ég hafði beitt mér gegn málinu, þegar það kom fyrst til um ræðu í deildinni, en sé 
ekki ástæðu til að blanda m ér frekar en orðið er í það, hversu kom m únistar  granda 
hugsjónum sínum. En m ér þykir rétt, við ú tför þess frv., sem niá kalla frumgróður 
í löggjafarstarfsemi kommúnista, að gera allýtarlega grein fyr ir  upphafi menntamála- 
ráðs, tilgangi þess og starfi og ástæðum til, að kom m únistar hafa hafið ófrið gegn 
þessari stofnun og stefna að því að hertaka hana og gera að flokksvirki, móti hags- 
munuin og tilveru þess þjóðskipulags, sem íslendingar búa við.

Ég undirbjó skipulag m enningarsjóðs og menntam álaráðs veturinn 1927—28 og 
fékk löggjöf þá, sem nú er í gildi um þetta efni að mestu leyti óbreytt, samþykkta á 
ú tm ánuðum  þá um veturinn með atfylgi þáverandi s tjórnarflokka, F ram sóknar- 
flokksins og Alþýðuflokksins. Menningarsjóður átti að fá í sinn h lut allar sektir í 
sambandi við ólöglega meðferð og sölu áfengis. M enntamálaráð skyldi skipað fimm 
mönnum, kosnum með hlutfallskjöri á Alþingi eftir hverja r  ný ja r  kosningar. Þing- 
menn gerðu ekki ráð fvrir, að m enningarsjóður fengi tekjur, sem um munaði. Ef ég 
hefði þá farið fram  á bein framlög ú r  ríkissjóði, jafnhá og m eðaltekjur sjóðsins hafa 
orðið, mundi slík tillaga fráleitt hafa verið sam þykkt 1928. Arið áður hafði Alþingi 
fellt tillögu, sem ég b ar  fram  um, að E inar Benediktsson fengi skáldalaun, sem hon- 
um væru bjóðandi, fy r ir  árið 1927. Um svipað leyti hafði verið felld fy r ir  mér tillaga 
við fjárlög um að verja 3000 krónum  á einu ári til að kaupa handa rík inu málverk 
eftir Ásgrím Jónsson. Árið 1924 hafði vasklegasti fjáraflam aður landsins, Jón Þor- 
láksson, sem þá var fjárm álaráðherra , látið fella n iður af fjárlögum smáupphæð, sem 
áður fyrr  og rau n ar  siðar var veitt til að kaupa m yndir eftir íslenzka menn i vænt- 
anlegt listasafn.

Löggjöfin uni inenningarsjóð og inenntamálaráð var þess vegna alger nýjung. 
Hún braut í bág við eldri hugsunarhátt  um viðhorf til skálda, rithöfunda, náttúru- 
fræðinga og' listamanna. Þ a r  komu ekki aðeins til greina þau fjárframlög af ríkisfé, 
sem um var að ræða, heldur hitt, að hér komu flokkarn ir sér snman um að hafa hlut- 
laust samstarf og u tan  við venjulegar þingdeilur um þessa tegund andlegra mála.

M enntamálaráð og m enningarsjóður höfðu yfir að ráða nýfengnum sjóðum til 
listaverkakaupa, rannsókna á ná ttú ru  landsins og til hagnýtrar  bókaútgáfu. Auk 
þessara yiðfangsefna hafði menntam álaráð á hendi ú th lu tun  ókevpis farseðla milli 
íslands og útlanda með skipum Eimskipafélagsins. Hafði mér eitt sinn tekizt að 
útvega andans m önnum  og námsfólki þessi fríðindi, þegar Alþingi endurnýjaði skatt- 
frelsi Eimskipafélagsins. Hafa mörg hundruð m anna notið þessarar fvrirgreiðslu um 
ferðalög til útlanda, þar á meðal og alveg sérstaklega menn eins og Nordal, Páll ís- 
ólfsson og Halldór Kiljan Laxness.

Fyrstu  árin, sem m enningarsjóður og m enntam álaráð störfuðu, hafði Sigurður 
Nordal, fy r ir  atbeina Fram sóknarflokksins, aðalforustu um bókaútgáfuna, var auk 
þess form aður m enntam álaráðs og hafði þá forustu um listaverkakaup. Ekki er vitað, 
að á þeim árum  hafi þess þótt þörf, að ráðið hefði einhvern tiltekinn m álara eða 
myndhöggvara til að annast kaup á myndum fyrir  sig. Þá, eins og ja fnan  síðan, starf- 
aði ráðið ópólitískt og óhlutdrægt. Það hafði á hinuin fyrstú m issirum yfir að ráða 
allmiklu fé og keypti þá af helztu listamönnum landsins mörg prýðileg verk. Það 
sýndi listamönnum þá þegar ý trustu  umhyggju, svo sem með því að borga þeim fyrir 
fram nokkrar  upphæðir vegna verka, sem þeir voru að starfa við. Hefur þessari reglu 
verið haldið síðan og aldrei komið að sök fvr ir  ríkið. Svo langt gekk umhyggja 
menntamálaráðs, að eftir að ég tók sæti í nefndinni, var á r  eftir á r  hlaupið undir 
bagga með niálara, sem komið hafði sér upp húsi og vinnustofu, og keyptar af hon- 
um m yndir til að forða því, að hús hans yrði tekið og selt öðruni eftir kröfu  veð- 
deildar. Það má gagnrýna slíka framkvæmd frá sjónarmiði listanna, en ekki, ef litið



er á hinn þjóðlega tilgang inenningarsjóðs, að efla þróun andlegs lífs á íslandi, og 
að innan vissra takm arka  þarf ekki einungis að hlúa að stóra gróðrinum, heldur 
líka k jarr inu , sem skýlir sta>rri tr jánum . .4 þeim árum, sem liðin eru síðan 1928, 
hefur rikið eignazt m ikinn fjölda mynda, sem eru nú geymdar og' sýndar í húsum  
ríkisins, alþingishúsinu, stjórnarráðinu, rík isstjórahústaðnum , skólum o. s. frv. Þegar 
m yndlistarmenn höfðu í fvrsta sinn sýningu í hinum  nýja skála sinum við hlið al- 
þingishússins, kom í ljós, hve íniklu m enningarsjóður hefur áorkað fvr ir  þá og landið, 
því að mjög inikið af beztu myndum á sýningunni var lánað úr eigu ríkisins. Hvena-r 
sem til þess kemur, að ríkið setur upp listasafn og bvggir yfir verk íslenzkra málara 
og myndhöggvara, verður m eginstyrkur þess frá fyrstu og annarri  kynslóð lista- 
m anna kom inn í eigu þ jóðarinnar fyr ir  tilverknað inenntamálaráðs.

Öllu lakar gekk með bókadeild menningarsjóðs. Fyrstu  árin, meðan sjóðurinn 
bafði nokkurt  fé milli handa, var töluvert gefið út af bókum, en án skipulags eða 
fyrirhyggju og án no k k u rra r  nýbreytni, sem um munaði. Mátli segja, að útgáfan 
hefði enga sérstaka þýðingu eða hlutverk, eins og' hún var starfrækt. Liðu svo nokkur 
ár. Útgáfan safnaði skuldum í prentsmiðjunni, var gjaldþrota og í engu áliti á nokk- 
u rn  hátt, þegar ég tók sa>ti í m enntam álaráði eftir kosningar 1934.

Eftir að heimskreppan byrjaði, 1930, tóku h inar óvissu tek jur menningarsjóðs 
að réna. Þorsteinn Briem var m enntam álaráðherra  1932—34. Atti landið þá við að 
búa óhægan fjárhag, og reyndi stjórnin að koma víða við uin sparnað. Lagði mennta- 
m álaráðherrann  þá fyr ir  m enningarsjóð að greiða af sínum litlu tekjum  á nokkrum  
árum  andvirði náttúrugripasafns þess, sein Alþingi keypti af vandamönnum  Cxuð- 
m undar  heitins Bárðarsonar. Eitt af fyrstu  árununi, sem ég átti sæti í menntamála- 
i'áði, voru tek jur s tofnunarinnar svo rýrar, að lítið var hægt að gera um haustið 
nema kaupa m yndir af tveimur máhirum, sem talið var, að hefðu þess mesta þörf. 
Annar þeirra hefur á síðustu árum  verið óábyrgur óvildarm aður þeirrar  einu mann- 
félagsstofnunar, sem hafði sýnt honum mannlega umhyggju, þegar hann  þurfti þess 
ínest með.

Skömmu eftir að ég tók sæli í menntamálaráði, beitti ég mér fvrir  því, að hafin 
yrði áskorunarstarfsem i meðal þess fólks, sem gat haft mestan hag af starfsemi 
menningarsjóðs, þar sem farið var fram  á, að Alþingi tryggði sjóðnum 50 þús. kr. 
lágmarkstekjur. Alþingi varð vel við þessari málaleitun, og' skapaði þessi lagabreyt- 
ing inenningarsjóði öruggari starfsskilyrði. Eftir að stríð hófst, hækkuðu tekjur 
sjóðsins til m una fram ú r  þessu lágmarki. Þegar ég varð form aður menntamálaráðs, 
1934, hafði það úr að spila um 20 þús. kr. Þegar ég skilaði af mér formennsku í árs- 
hyrjun  1943 í hendur Araltýs Stefánssonar, var í sjóði frá 1942 um 120 þús. kr. og von 
um 40—50 þús. kr., sem ekki voru enn inn kom nar frá fyrra  ári. Menntamálaráð 
það, sem starfaði án brevtinga frá 1934—43, hafði ekki aðeins tryggt fjárhag inenn- 
ingarsjóðs og skilað fjárreiðum  fyrirtækisins í góðu lagi, heldur hafði jiað og staðið 
fyr ir  algerðri umm yndun og endurreisn bókaútgáfunnar. Eins og fvrr  er frá sagt, tók 
m enntamálaráð jiað, sem kosið var 1934, við útgáfunni i algerðum rústum. Öll út- 
gáfustarfsemi var hætt. Skuld við prentsm iðjuna nam tugum þúsunda. Samningar 
við bóksala jiann, sem hafði aðalumboð fyrir  ba>kur menntainálaráðs, voru óglöggir, 
og liðu möi'g ár, þar til unnt var að ganga frá jieim reikningsskilum. Menntamála- 
ráð fékk nú forstjóra Gutenbergs til að vera ráðsinann sinn viðvíkjandi fjármáhim  
bókadeildar. Tókst horium á árunum  1938—42 að koma í verð hinum  gömlu bóka- 
leifum og lúka ineð andvirðinu gömlu prentsmiðjuskuldinni, sem m enntam álaráð tók 
við 1934.

Jafn fram t Jiví, að m enningarsjóður fékk öruggari starfsgrundvöll og festu í 
frainkvæmdum, ákvað m enntam álaráð að hefja bókaútgáfu að nýju og í nýju formi. 
í stað þess, að inenningarsjóður kamii fram sem venjulegur forleggjari og keppti við 
aðra bókaútgefendur uin viðfangsefni líðandi stundar, var nú afráðið að m arka nienn- 
ingarsjóði ákveðið svið, stefna að því að koma upp k jarna  að bókasafni á hverju 
heimili á landinu með þvi að safna föstum áskrifenduin að félagsmannabókum og



gefa út eingöngu þær bækur, sem ætla mætti, að gætu haft varanlega þýðingu fyrir  
andlegt líf þjóðarinnar. Þjóðvinafélagið var ríkisstofnun með merkilegan tilgang og 
langa sögu. Það þótti óviðeigandi að hefja samkeppni við Þjóðvinafélagið. 1 stað þess 
var leitað samstarfs við það, og tókst sú samvinna eftir alllangar samningaumleit- 
anir. Þjóðvinafélagið hafði, þegar samstarfið hófst, um 1200 fasta félagsrnenn. Tala 
áskrifenda Þjóðvinafélagsins og menningarsjóðs tífaldaðist á skömmum tiina og hefur 
haldizt óbreytt síðan. Þegar s t jórnir Þjóðvinafélagsins og m enntam álaráðs gengu frá 
áætlunum sínum skömmu áður en heimsstyrjöldin skall á, virtist einsætt, að fvrir- 
tækið gæti látið viðskiptamenn sína fá 5—G bæ kur árlega fyr ir  10 kr. árgjald, með 
þeim fjárstvrk, sem m enningarsjóður gat lagt í fvrirtækið af tek jum  sínum.

Þjóðin fagnaði þessari nýju  starfsemi menntamálaráðs. F jö lm argir  áhugamenn 
víða um land söfnuðu áskrifendum  fyrir  ú tgáfuna með sjálfboðavinnu. Hefur sú 
velvild haldizt, og á útgáfan mikið að þakka útsölum önnum  sinum  og mörgum  öðr- 
um, er greitt hafa götu þeirra, sem stóðu fyrir  framkvæmdum. Viðtökur almennings 
voru með þeim hætti, að sliks eru engin dæmi áður hér á landi. Það m á heita, að öll 
þjóðin, að fráteknum  flokksm önnum  kommúnista, hafi borið þessa þjóðlegu útgáfu 
á höndum sér frá upphafi og til þessa dags.

Takm ark  m enntam álaráðs var frá upphafi að mvnda safn góðra bóka á hverju 
heimili. Revnslan svmdi, að h inn  mikli viðskiptam annahópur gat bezt sameinazt um 
hin þjóðlegu verðmæti. Útgáfustjórnin sneiddi h já  öllum augnabliksbókum  og þar 
með hjá allri samkeppni við venjulega bókaútgefendur, en stefndi að því að koma 
inn á hvert heimili nokkrum  hluta þeirra bókmennta, sem efla þjóðerniskenndina, 
göfga smekkinn og fegra móðurmálið á vörum fólksins. Skömmu áður en brevting 
varð á skipun menntam álaráðs á yfirstandandi Alþingi, höfðu allir s t jórnendur út- 
gáfunnar, bæði ú r  menntam álaráði og Þjóðvinafélaginu, m arkað útgáfunni ákveðna 
b rau t og byggt þar á reynslu átta Undangenginna ára. Halda skvldi áfram  útgáfu 
á Sögu íslands í tiu bindum, Andvara í því formi, sem hann fékk í höndum  Jóns 
Sigurðssonar, Almanakinu með þáttum  úr sögu þjóðarinnar, eftir að hún fékk stjórn- 
frelsi 1874, úrvali lír verkum helztu skálda þjóðarinnar frá  síðari öldum og einkum 
eftir 1800, með skýringum og ævisögum skáldanna, svo að hver bók geti haft sjálf- 
stæða þýðingu í höndum manna, sem ekki hafa stundað bókfræði sérstaklega. Þá vill 
útgáfan koma Heimskringlu Snorra S turlusonar og íslendingasögum í vandaðri heim- 
ilisútgáfu inn á hvert heimili og auk þess einu bindi af úrvals skáldritum heims- 
bókm enntanna á ári hverju. Hefur þar verið byrjað  á einhverri fullkomnustu skáld- 
sögu, sem rituð hefur verið, Önnu Kareninu eftir Tolstoj, í mjög vandaðri þýðingu 
eftir Magnús Ásgeirsson. Þegar því verki er lokið, skyldi fylgja Odysseifskviða í 
þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar, sem er við hliðina á verkum  Jónasa r  Hallgrims- 
sonar undirstaða h innar beztu meðferðar á inóðurmálinu í höndum  nútímamanna.

Ráðagerð sú, sem nú hefur verið lýst, er bvggð á gaumgæfilegri athugun útgáfu- 
s t jó rnarinnar og í samráði við marga af áhugasömustu v iðskiptamönnum hennar. 
Þannig hafa 100 kaupendur í einni bvggð á Vesturlandi eindregið mælt með, að 
kaupendur fengju góða og handhæga útgáfu af Islendingasögum og Heimskringlu 
sem félagsmannabók. Má segja, að það málefni liggi nærri Þjóðvinafélaginu, ef tekið 
er tillit til uppruna  þess og hins þjóðlega tilgangs stofnendanna. L jóðaúrvali útgál'- 
unnar  hefur verið prýðilega fagnað og það því fremur, sem slíkra bóka er að mestu 
eða öllu levti vant á þúsundum  heimila. Saga íslands á 17. öld eftir dr. Pál Eggert er 
uppseld að kalla má á nokkrum  vikum til áskrifenda, og var upplagið þó í 5000 ein- 
tökuin. Sést bezt á því, að þjóðin aðhyllist stefnu ú tgáfustjó rnarinnar uni að gefa 
út þjóðleg fræði og þau rit, sem efla þjóðernistilfinninguna, smekk fyrir  fögru máli 
og snjöllum bókmenntum.

Mitt í h inum  almennu vinsældum inenntamálaráðs h já  öllum þorra  þ jóðarinnar 
gægðist á einum stað grá hönd ú r  berginu með ryðgaða sveðju. Forráðam enn kom- 
m únista hafa frá  upphafi lagt mikla fæð á útgáfu m enntamálaráðs. Liggja raunar  
til þess glögg rök. Komnninistar stefna að því að koma á hcr á landi stjórnskipulagi



því, sem nú er í Rússlandi, og að gera ísland að deild eða hjálendu í þjóðafélagi ráð- 
stjó rnarrík janna. Þeir hugsa sér alger uinskipti í lífi íslendinga, algera umbyltingu 
i stjórnarháttum , atvinnulífi, skipulagi heimilanna, stjórn landsins og þá ekki sízt 
í listum og bókinenntum. Komnninistar hafa uppi þráláta sókn i þessum efnum. Þeir 
s tarfræ kja  umfangsmikla útgáfustarfsemi, sem samkvæmt skoðun flokksleiðtoganna 
getur vel verið deild í alþjóðlegri bókagerð bolsevikaflokksins. Þeir hafa safnað föst- 
um áskrifendum  að tímariti, sem kem úr út nokkrum  sinnum á ári með einhliða áróðri 
fyr ir  stefnu byltingannanna. Auk þess láta þeir áskrifendum  í té sk rum kenndar bæk- 
u r uin ágæti bolsevikaskipulagsins í Rússlandi eða þýðingar á skáldsögum konnnún- 
ista í öðruin löndum. En til þess að lokka grandalaust fólk til að glevpa áróðursefnið 
iáta þeir fljóta með einstakar h lu tlausar ba'kur, svo sem nokkuð af ljóðum Stephans 
(1. Stephanssonar, leikrit eftir Jóhann Sigurjónsson o. s. frv. Auðséð er þó, að ekki 
fvlgir hugur máli i þessu efni, því að þessi bókmenntaútgáfa er ekki miðuð við þarfir 
almennings. Rit Jóhanns Sigurjónssonar áttu að koma út í vandaðri útgáfu, en frem ur 
takm örkuðu upplagi, og gátu notið sín bezt með því móti. Úrvalið af Ijóðum Stephans 
G. Stephanssonar var of stórt og hefur af þeim orsökum ekki náð tilgangi sínum. 
En þessir ágallar eru skiljanlegir. Leiðtogar konnnúnista  líta á ú tgáfur sínar af ís- 
lenzkum bókm enntum  sem gróðafyrirtæki (Laxdæla, Hrafnkatla, Njála) eða auglýs- 
ingastarfsemi til að lokka nýja kaupendur til að kaupa áróðursri t  þeirra. Vatnajökull 
Pálma Hannessonar, úrval af ljóðum Stephans G. Stephanssonar og leikritaútgáfa 
Jóhanns Sigurjónssonar eru veiðibrellur ú tbreiðslunefndar kom m únistaflokksins á 
íslandi.

Það má segja, að árekstu r hafi verið óhjákvæmilegur milli áróðursm anna bolse- 
vikaflokksins og menntamálaráðs. F y rir  bolsevikum vakir að beygja ísland og Is- 
lendinga undir vald og áhrif  h innar rússnesku umbyltingastefnu. Menntamálaráð 
er stofnsett og hefur fram að þessu starfað á grundvelli h innar jijóðlegu þróunar 
og einbeitt k röftum  sínuin að því marki að efla þjóðerniskennd íslendinga og sjálf- 
stæða islenzka menningu.

Mér dettur ekki í hug að áfellast kommúnista, eins og stefna þeirra er, fyrir  
ha tu r þeirra á samstarfi menntam álaráðs og Þjóðvinafélagsins. Hver sú stofnun á 
íslandi, sem eflir þjóðernistilfinningu og sjálfstæðishneigð íslendinga, er háskaleg 
í augum þeirra manna, sem ;etla að leggja í rústir  menningar- og stjórnskipulag það, 
sein þjóðin hefur skapað og búið við i meira en tíu aldir.

Kommúnistaflokkurinn íslenzki hefur á undanförnum  árum  leitað að hverri 
smugu, þar sem unn t var að koina við áróðri fvrir  stefnu bvltingarsinna. Málsvarar 
kominúnista hafa boðizt til að gera allt fy r ir  alla. F ram leiðendur áttu að fá hærra 
vöruverð, verkamenn og launamenn hæ rra  kaup og styttri vinnutíma. Kominúnistar 
klufu félag, sem hjálpaði blindu fólki, og mynduðu sérdeild blindra m anna undir 
merki flokksins. Að lokum sáu komnuinistar sér leik á borði að skipuleggja skáld, 
listamenn og rithöfunda í kaupkröfufélög. Það varð sérstök deild með sínu eigin 
skipulagi. Þ a r  var líka lofað meiri peningum — ú r rikissjóði.

Kominúnistar hafíi sótt á að vera óAbvrgir uin alla hluti, til að geta sem lengst 
haldið fylgismönnum sinum við á tyHivonum. Að lokum brást þeim bogalistin, að 
lofa án efnda. Það er fyrsta óhapp kommúnisinans ,á þeim vettvangi. Það óhapp er 
tengt við kaupkröfutelag  rithöfunda og listamanna, og verður síðar að jiví vikið.

Kommúnistar beittu fvrir  plóginn i þessu efni Jóhannesi úr Kötlum, Sigurði 
Thorlacius, Þórbergi Þórðarsvni, Þorvaldi Skúlasyni, Gunnlaugi Scheving og Jóni 
Þorleifssyni. Aðstaða allra  þessara m anna var þannig, að í fljótu bragði gat talizt 
févænlegt fyr ir  þá að taka þátt í kaupkröfufélagsskap, þar sem jafn t var heimtað 
fyr ir  dagsverkið, eins og þegar unnið er við að hræra steinlímsblöndu.

Menntamálaráð og allir aðrir  sa'inilega skvnbærir inenn í þjóðfélaginu litn á 
mál þetta frá gagnólíku sjónarmiði. Þeir töldu, að listum og skáldskap yrði ekki 
b jargað með kaupkröfufélagsskap. Afrek í listum og bókmenntum eru verk einstak- 
linga, en ekki hópa. Enginn kaupkröfufélagsskapur getur gefið Ásmundi Svcinssyni



andlega orku til að láta Þvottakonu sína standast sanianburð við Kristsmynd Thor- 
valdsens. Ekki er heldur með utanaðkom andi stuðningi ha'gt að láta togaramynd 
Þorvalds Skúlasonar keppa við Skógarhöll Kjarvals.

Sú stefnubrevting, sem m enntam álaráð hafði valdið i vil íslenzkri list, var heil- 
brigð og þýðingarm ikil : að hlvnna mest að þeim listamönnum, sem sýndu í verki, 
að þeir höfðu í sér fólginn eld sköpunargáfunnar. Hver ný kynslóð varð að sýna mátt 
sinn í verki. E instaklingurinn og afburð ir hans var aðalatriðið, en hópfylgið og 
flokkskrafan sálardrepandi fy r ir  hvern listamann, sem er einhvers virði.

Kommúnistum tókst með áróðri og vonum um meiri tek ju r ú r  landssjóði að 
safna nokkrum  rithöfundum, skáldum og m yndlistarm önnum  í stéttarfélag. En eftir 
því sem leiðtogar þessa félags sköpuðu meiri hárevsti, varð m inna og m inna um 
afrek hins nýja kynstofns. F y rir  einum áratug voru hér s tarfandi í vingarði listar- 
innar Einar Jónsson, R íkarður Jónsson, Asgrímur Jónsson, Kjarval og Jón  Stefáns- 
son. Þeir höfðu engan félagsskap með sér til að krefja  f já r  af öðrum. Þeir unnu hver 
á sínu sviði og hafa auðgað þjóð sína með m iklum fjölda ágætra listaverka. Nú bjóða 
kom m únistar fram fvrir  hina nýju  listmennt sína Þorvald Skúlason, Jón Engilberts, 
Ninu Trvggvadóttur, Gunnlaug Scheving og Snorra A rinbjarnarson. Ef litið er yfir 
hóp skáldanna á miðjum stríðstímanum í hinni fvrri heimsstvrjöld, þá voru uppi 
Matthías Jochuinsson, Stephan G. Stephansson, E inar Benediktsson, E inar Kvaran, 
Guðmundur Friðjónsson, Jón Trausti, Guðm undur Guðmundsson og Hannes Haf- 
stein. Þorsteinn Erlingsson og Þorgils gjallandi voru nýlega fallnir í valinn. í stað 
þessara afreksm anna Ieggur f lokkur kommúnista á m etaskálina Halldór Kiljan, 
Jóhannes úr Kötlum, Ólaf Sigurðsson, Þórberg Þórðarson og Friðrik  Brekkan. 
Reynslan sker úr, hver uppskeran verður, eftir að kaupkröfufélagið hefur ráðið að- 
gerðum í Iistum og bókm enntum  i nokkur á r  og sam anburður er gerður við kvn- 
slóðina, sem stóð í fa rarbroddi á tímum h innar  fvrri heimsstyrjaldar.

Elzti núlifandi lis tam aður þ jóðarinnar,  E inar Jónsson myndhöggvari, hefur 
sagt sem lífsskoðun sína, að því aðeins geti niikið listaverk skapazt, að .höfund- 
urinn  niuni ekki eftir, að til mála geti koniið, að h ann  fái fyrir  það peninga. 
Það er enginn vafi á, að þessu er svo varið. Öll beztu skáld og lista inenn íslendinga 
hafa starfað sér til hugarha 'gðar að s tórv irk jum  sinum, en ekki til fjár. B jarni 
Thorarensen  hefur áreiðanlega ekki látið sér koma til hugar að fá jieninga fyrir 
S igrúnarljóð né Jónas Hallgrímsson fyrir  Gunnarshólma. Um E inar  Benediktsson 
er vitað, að þótt hann  væri oft að d rá t ta rm að u r  í f jár iná lum , þá hélt h ann  skáld- 
skaj) sínum eingöngu á leiðum óeigingjarnra hugsjóna.

K om m únistar  hafa gert þ jóðinni mikið t jön með ti lrau n u m  sinum  að skipu- 
leggja lista inenn og rithöfunda á sama há tt  og meðlimi blindrafélagsins. Með þvi 
að draga hugi félagsmanna alveg sérstaklega að kaupkröfufélagsskap  og frekju- 
kenndum  fjá raflap lönum  hafa þeir stýft vængi þeirra, sem enn á ttu  eftir að 
þroskast. Og 11111 h ina eldri menn, sem lenl hafa á vegum kaupkröfuforkó lfanna  
í sam bandi við listir og skáldskap, þá hefur  þeim stórlega hnignað. Þórbergur 
Þórðarson  hefur  í höndum  þessa félagsskapar lækkað á þ repum  bókinenntanna 
frá  Bréfum til Láru  og n iður  að E ddu  sinni og Ofvitanum, Laxness, sem hafði 
til b runns að bera óumdeilanlega hæfileika sem skáld, v itnar  nú  fyrir  Stalin eins 
og herkerling á s træ tam ótum . G unnlaugur Schev.ing var efnilegur málari, og eru til 
eftir hann  álitlegar m yndir frá  fyrri árum . En á vegum kom m únis ta  hefur  þ ró t tu r  
hans  dvinað með ári hverju . Skýringin er auðfengin. L istam aður, sein læ tu r kaup- 
kröfufélagsskaj) velja sér hugsjön ir  og viðfangsefni, er kom inn  víðs f ja r r i  frá 
ódáinsvöllum listanna.

í m óðurlandi kom m únism ans  er list og ská ldskapur þ jóðnýtt.  Enginn rit- 
h ö fundur eða lis tam aður fær grið lífs og lima í Rússlandi, ef h an n  er andvígur 
einræði bolsevika. Skoðanakúgun s tjó rnarf lokksins  er alger og ó takm örkuð og í 
miklu  ósam ræm i við kveinstafi íslenzku bolsevikanna ú t  af þvi, að þeir hafi ekki 
nóg frelsi hér á landi. V aldhafar R ússlands nota þau skáld og þá r ithöfunda, sem



nauðugir eða viljugir beygja kné sín fyrir  s í jó rnarf lokknum , til að skem m ta fólk- 
inu. Skáldin, r i thö fundarn ir  og m yndgerða rm enn irn ir  eru  þess vegna embættis- 
m enn eins og lögregluþjónar í vestrænuin  löndum. Rússneska ríkið no tar þessa 
svokölluðu andans menn til að forða almenningi frá  of m iklum  leiðindum. Sitt á 
við í hver ju  iandi. Þó að k om m únis ta r  séu ekki nem a lítið flokksbrot á íslandi, 
vilja þeir í sem flestu sem ja sig að siðum stallbræðra sinna í Rússlandi. Það hefur  
verið föst stefna íslenzka kom inúnis taf lokksins  að haida Bandalagi íslenzkra lista- 
m anna  und ir  áh rifum  flokksins, láta sem flesta félagsmenn vinna að eflingu h inna  
rússnesku  áhrifa, en íslenzka r ík issjóðinn borga launin. Þegar málið er k rufið  
til m ergjar, sést, að hér fara ekki sam an hagsm un ir  kom m únistaf lokksins  
og íslenzka ríkisins. K om m únistar  vilja ráða yfir sem allra  flestum skáldum  og 
lis tamönnum , eins og rússneska s t jö rn in  ræ ður yfir sams konar fólki í s ínu landi. 
Þeir vilja láta líta á félagsmenn þessa bandalags sem fasta starfsmenn rikisins, 
en láta þá vinna að upplausn  rikisins og þeirra hugsjóna, sem lýðræðisskipulag 
Vesturlanda byggist á. Mesta t jón íslenzku þ jó ð arin n a r  í sam bandi við þessar að- 
gerðir kom m únis ta  er, að þeir svæfa og eyðileggja uppvaxandi efnismenn, sem 
þvrja  að trúa  því, að framtíðargengi þeirra sé bundið við kaupkröfufélagsskapinn, 
en ekki við afrek  einstaklingsins. Sem betur fer, s já  fleiri og fleiri r i thö fundar  
og m yndlis tarm enn  með degi hverjum , hvar h in  ré tta  leið liggur í þessum efnum. 
Þeir vilja ekki f jö tra  list sína í v ið jum  h in n a r  au s træ n u  skoðanakúgunar.

K om m únistar  hugðust að v inna m ikinn  sigur nú í vetur, bæði með því að bæla 
m enntam álaráð undir  sig og ná auk  þess riflegum fjárhæðum  ú r  ríkissjóði handa 
e instökum  m önnum  í kaupkröfufélaginu. Þeir létu Kristin  Andrésson flytja frumv. 
um, að níu m enn skyldu vera i m enntainálaráði, fim m  kosnir eins og þingað til 
af Alþingi, en f jórir  valdir af Bandalagi íslenzkra lis tam anna. F lu tn ingsm aður 
sagði, að bezt færi á, að bandalagið hefði á hendi öll störf m enntam álaráðs, en 
um s tundarsak ir  nnetti sa'tta sig við þessa umbót. Dæmið var re iknað þannig, 
að bandalagið m undi velja fjóra kom m únista  og þ ingflokkurinn  fá eitt af sæ tum  
h inna  fimin þingkjörnu . Með þessu móti átti kom m únis ta f lokkur inn  að geta ráðið 
einn öllu í m enntam álaráð i,  án þess þó að bera ábvrgðina á gerðum  sínum  opin- 
berlega. Auðséð var, að flu tn ingsm aður b jóst við, að þ ingm enn borgaraflokkanna 
m un d u  ekki sjá nuiskvana í þessu illa riðna neti kom m únis tanna .  F ru m v arp in u  
var frem ur illa tekið í þinginu. Lá það m ánuðum  sam an  í nefnd, þ a r  sem flutn- 
ingsmaður átti sæti. Að lokum brá svo við, undir þinglok, að Kristinn Andrés- 
son tók rögg á sig, skilaði s tu t tu  áliti um málið og bar fram  dagskrá, þ a r  sem 
lagt var til að fella frumvarpið. Munu þcss engin dæmi i þingsögu íslendinga, að 
f lu tn ingsm aður frum varps hafi g randað sínu eigin hugsjónam áli.

K om m únistar  höfðu h inn  mesta hug á að ná álitleguin f já rhæ ðum  h anda  
s ínum  m önnum  í sam bandi við fjárlögin og helzt að kom a sem flestum þeirra  í 
18. gr. Við 2. uinr. báru  ta lsm enn þeirra fram  tillögu um  að bæta um  30 skáldum, 
listamönnum og rithöfundum  í 18. gr. með tilteknum fjárhæðum. Mjög var þar 
skipt með nýstárleguin hætti.  Laxness átti að fá 5000 kr., Davíð Stefánsson 4000, 
en G uðm undur Frið jónsson  og Guðinundur Hagalín enn  lægri upphæ ðir  og mörg 
önnur góðskáld þ ar  fyrir  neðan. Úrvals m yndlis tarm enn, eins og Ásgrímur, Jó- 
hannes Kjarval, Jón  Stefánsson og R íkarður Jónsson, áttu að vera rúmlega hálf- 
drættingar í samanburði við Laxness. Glögglega sást hér, hvert kom m únistar stefndu, 
en þrátt  fy r ir  það studdu nokkrir  menn ú r  borgaraflokkum  þessa tillögu. Gísli Sveins- 
son gegndi þá störfum forseta i sameinuðu þingi og vísaði tillögunni frá af formleg- 
um ástæðum, eftir bendingu Péturs Magnússonar bankastjóra . Ekki kunnu kommún- 
istar þessu vel og lögðu til atlögu i annað sinn til að koma liði sínu á föst lands- 
sjóðslaun. Gerðu þeir nú tillögu, sem nefnd var „k lum purinn“ . Var hún  jiess efnis, að 
16 ri thöfundar og m vndlistarmenn skyldu fá 4000 kr. hver í 18. gr. Kommúnistar urðu 
nú að brjó ta  odd af oflæti sínu og láta alla i jiessum hópi vera jafna. í stað þess lögðu 
Jieir stund á að koma sem flestum af sínum vinum í þessa úrvals aðstöðu. Hina and-



ans niennina átti að láta vera á veguin guðs og gaddsins. Það var talið víst, að tveir 
af kunnustu  m önnum  kommúnista, Halldór Laxness og Þórbergur Þórðarson, m undu 
ekki komast með svo mikið sein eina krónu gegnum atkvæðagreiðslu í þinginu, enda 
var þá nýlega út komin níðgrein Halldórs um sveitirnar og sveitamenn. Ég fór fram 
á við Harald Guðmundsson, sem stýrði fundi i það sinn, að hver af hinum  sextán 
mönnum væri borinn undir  atkvæði sér i Iagi, því að mjög væri ólíkt um vinsældir 
og traust m anna í hópnum. Hann neitaði þessum tilmælum og lagði „k lum pinn“ fram 
í einu lagi, og var þetta eftirlreti við kom m únista  bvggt á veikum rökum. En „klump- 
u r in n “ féll með nokkrum  atkvæðamun. Flestir fram sóknarm enn og meiri hluti sjálf- 
stæðismanna stóðu móti þessari breytingu, sem var vanhugsuð, óundirbúin  og brot 
á áður tekinni stefnu þingsins, að halda þessum styrkjum  u tan  við venjuleg þingmál. 
Með „klum pinum “ voru 10 kommúnistar, 7 alþýðuflokksmenn og þýðingarlitlir út- 
kantamenn eins og Gunnar Thoroddsen og Sigurður B jarnason frá  ísafjarðardjúpi.

Meðan þessu fór fram, höfðu nokkrir  af þeim m önnum  ú r  tveim stærstu flokk- 
uiii þingsins, sem áður fv rr  höfðu átt  þátt í að flæina g ren jasky ttu rnar burt  i'ir þing- 
húsinu, komið sér saman um nýja leið að því er snerti bráðabirgðaskiptingu á fé til 
skálda og listamanna: að láta þá í þetta sinn skipta sjálfa milli sín veraldargæðun- 
um. Ór óamennirnir úr þeirra hópi höfðu á undanförnum  árum  hainazt á móti skipt- 
ingu menntamálaráðs, án þess að geta komið með rökstudd dæmi um missmíði á verk- 
urn menntamálaráðs. Nú hafði talsm aður kominúnista í efri deild, Kristinn Andrés- 
son, lýst vfir í þingskjali, að langbezt færi á, að félagar í Bandalagi íslenzkra lista- 
m anna skömmtuðu sér sjálfir launin af landsfé. Þegar skiptingarmálið kom til um- 
ræðu i fjárveitinganefnd, b a r  ég fram tillögu um, að þeim 100 þús. kr., sem stjórnin 
hafði lagt til, að varið vrði til skálda- og listamannalauna, skyldi af m enntamálaráði 
skipt milli fjögurra deilda bandalagsins. Síðan skvldu félagsmenn í hverri deild velja 
ú r  sínum flokki menn til að standa fvr ir  skiptingunni milli einstakra deildar- 
manna.

Hér var af minni hálfu sýnd sérstök umhvggja og nærgætni við hið nýja kaup- 
kröfufélag. F'orustumenn þess höfðu áfellt mig og starfsbræður m ína í menntamála- 
ráði fyr ir  skiptingu undangenginna ára. Nú bauð ég fvr ir  mitt leyti, að 100 þús. krón- 
ur vrðu lagðar í lófann á sjálfk jörnum  trúnaðarm önnum  hins nýja verkamanna- 
félags og þeim boðið að skipta fénu í kristilegum bróðurhug og með fyllsta réttlæti.

Varla hafði ég borið fram tillögu mína, þegar fu lltrúar kom m únista  í fjárveit- 
inganefnd, Lúðvík Jósefsson og Þóroddur Guðmundsson, hófu mótmæti geg'n því, að 
bandalagsmenn skiptu sjálfir ríkisverðlaununum. Höfðu þeir hörð orð um, að með 
þessu væri skáldum og listamönnum sýnd óvirðing. Engin rök gátu þeir fært fyrir 
þessum framslætti. Þegar tillagan var borin  undir  atkvæði, voru með henni sjálfstæð- 
isfulltrúarni.r þrír, Pétur Ottesen, Sigurður Hlíðar og Þorsteinn Þfirsteinsson, og við 
Helgi la’knir Jónasson. Móti tillögunni voru báðir kom m únistarnir , F innur  Jónsson 
og Páll Zóphóníasson. Tillagan kom frá meiri h lu tanum  til atkvæðagreiðslu.

Nú byrjaði frá hálfu kom m únista  flóttinn frá  ábyrgðinni. Ég lagði til, að félags- 
deildirnar skiptu sjálfar og fu ll trúar frá  hverri deild færu með þennan trúnað. Lengra 
var ekki hægt að ganga i sanngirni frá  minni hálfu. En kom m únistar  þorðu ekki að 
Iáta félagsmenn taka á sig vandann að skipta fénu og' áttu þátt  í því, að borin  var 
fram  tillaga, sem síðan var samþykkt, um að þeir, sein skiptu fénu í hverri deild, 
þvrftu ekki að vera listamenn eða skáld. Fyrsta  afneitun ábyrgðar kom fram í mót- 
mælum kom m únista í nefndinni. Ö nnur afneitun, þegar ekki var þegið, að banda- 
lagsmenn einir önnuðust f járskiptin  milli félag'smanna, heldur mætti fá til þess utan- 
félagsmenn. Þetta var sérstaklega mikill ósigur fyr ir  Jón  Þorleifsson, Þorvald Skúla- 
son og Jóhann Briem, sem höfðu átt þátt í að skrifa Alþingi á þá leið, að engir nema 
listamenn hefðu vit á listaverkum, og að það væri jafnfráleitt  að láta venjulega 
borgara velja listaverk eins og ef blindir menn væru settir til að dæma um leshæfni 
hóka. Samkvæint þessari kenningu hlutu bandalagsmenn að viðurkenna vfirburði sína 
til að ráða fram úr inálunum, er snertu hæfni þeirra og getu.



Þegar þessi tillaga kom inn í þingið, risu fu ll trúar kom m únista  og alþýðuflokks- 
menn, að frá töldum Emil Jónssvni, gegn henni, auk sárfárra  m anna úr öðrum  flokk- 
um. En hún  var samþykkt, því að meiri hluti þ ingm anna vildi fyrir  hvern m un  forð- 
ast að fá gren jasky ttu rnar í sambandi við skálda- og listamannalaun með eril sinn 
inn í þingið. Auk þess m un ýmsum þingmönnum hafa þótt fróðlegt að sjá, hversu 
fjárskiptin  færu vel lir höndum  bandalagsmanna, þó að ekki væri nema eitt ár.

Kommúnistar kviðu því mest, ef þeim og þeirra m önnum  vrði fenginn í hendur 
sjóður til ú tbýtingar milli bandalagsmanna, ef hann  væri ekki riflegri en mennta- 
málaráð hafði fengið handa á milli. Var þess vegna, í samráði við forsprakka þeirra, 
borin  frarn tillaga um að veita sérstaklega 20 þús. kr. til fræðimanna, og skyldi 
m enntam álaráð úth lu ta  þvi fé. Heildarupphæðin, 100 þús. kr., sem bandalag lista- 
m anna og r i thöfunda fékk í sínar hendur, var hæ rri  en menntam álaráð hafði haft 
yfir að ráða. Nú var badt við 20 þús. kr. og fræðimenn teknir út úr. Var þá sýnilega 
hægra fyr ir  konnnúnista  að fá hækkaðar fjárhæðir  handa gæðinguin sinum. Kom- 
m únistar samþykktu umyrðalaust, að m enntam álaráð skipti fé milli fræðimann- 
anna. Bar það vott uin, að lítil alvara hefði fvlgt ásökunum  í garð m enntam álaráðs 
áður fyrr. Ekki bætti það málstað bandalagsmanna, að sumir þeirra héldu því fram, 
að trúnaðarm enn  þeirra bæru ekki nægilega skvn á fræðimennsku til að ú th lu ta  fé 
til þess há tta r  manna. En þá leiddi af sjálfu sér, að í m enntam álaráði skorti ekki 
hæfileika til að levsa þann vanda af höndum, ú r  því að þeirri nefnd var um yrðalaust 
falinn þessi trúnaður.

Menntamálaráð h é l t .n ú  fund og skipti 100 þús. kr. milli deilda bandalagsins. 
Voru lögð til grundvallar skipti inilli m anna í þessum deildum síðast, þegar Alþing'i 
deildi þessu fé, og siðasta skipting menntamálaráðs. Deildir skálda, rithöfunda, mynd- 
listarmanna, tónlistarm anna og leikara fengu hver sinn skerf. Síðan leið alllangur 
tími þannig, að ekki fréttist af skiptunum. Tvær minnstu  deildirnar, leikarar og tón- 
listarmenn, urðu fyrst búnar. Leikarar lögðu mestalla upphæðina í sjóð til eflingar 
leiklist. Þessi meðferð f járins er ólögleg og getur ekki staðizt, því að fjárlögin mæla 
beinlínis svo fyrir, að þessi fjárha 'ð  sé veitt til e instakra manna. Ef leikarar vilja 
leg'gja féð i sjóð, verða þeir fvrst að skipta því milli ákveðinna m anna  og þeir að gefa 
það sem persónnlegt framlag í sjóðinn. Auk annars  sýndi þessi ráðslöfun, að fjár- 
bænir kaupkröfufélagsins voru ekki byggðar á veruleika. Litlu síðar skiluðu tón- 
listarmenn sínum skiptingarlista og höfðu svo að segja nákvæmlega fetað í spor 
menntamálaráðs. Sást af þvi, hve vel tónlistarmönnum  hafði likað forusta mennta- 
inálaráðs um málefni þeirrar  listgreinar.

Hinir órólegu talsmenn stéttarsamtaka m yndlistarm anna höfðu vanþakkað 
m anna mest starfsemi menntamálaráðs. Mátti nú búast við, að þeir vrðu viðbragðs- 
skjótir og sýndu röðdeild og dug við fjárskiptin. En það fór á annan  veg. Fundur 
var haldinn í deildinni, þar sem hinir raunverulegu listamenn annaðhvort kom u ekki 
eða Iétu lítið á sér bera neina Kjarval. rm ræ ð u r  urðu allmiklar, og reyndist Kjarval 
jafnsnjall  i ræðum um gildi kaupkröfusam takanna  eins og þegar hann  m álar bezt 
á Þingvöllum. Engin niðurstaða varð á fundinum, og engin nefnd kosin í fjárskiptin. 
í þess stað átti Jón Þorleifsson þátt í því, að m enntam álaráði var skrifað bréf í sama 
tón og þegar lítið barn togar i kla’ðafald m óður sinnar og sifrar keipa sína. Bænar- 
bréfið gekk i þá átt að leita til m enntam álaráðs um meiri peninga. Þessí aðferð var 
óvenjulega grunnfærnisleg. Þeir myndgerðarmenn, sem beitt höfðu sér fyr ir  kaup- 
kröfufélagsskap í þessu efni, höfðu hvað eftir annað sent Alþingi orðljótar kvartan ir 
um menntamálaráð, en ætíð látið röksemdir vanta. M ennlamálaráð hafði jafnan  haft 
minna fé ú r  að spila til skijita en bandalagið fékk frá Alþingi. Nii hafði menntamála- 
ráð engin f járráð  í þessu skyni. Alþingi hafði aðeins beðið ráðið að skipta milli 
deildanna. Jón Þorleifsson og félagar hans gátu ekki bent á neitt ósamræmi í skipt- 
ingunni, og fulltrúi komnninista i menntamálaráði, Kristinn Andrésson, átti sinn þátt 
í skiptingunni, enda var hún samþykkt af öllum m enntam álaráðsm önnum .

Þessi framkoma hinna órólegu forsprakka kaupkröfusam takanna sýndi, að þeir



trúðu ekki á sjálfa sig, að þeir kunnu  ekki að vinna skipulega að félagsmálum, að 
kröfugirni þeirra til rikissjóðs var langt ú r  hófi fram, og að þrá tt  fy r ir  allt, sem á 
undan var gengið, treystu þeir m enntam álaráði bezt að hafa forsjá  fyr ir  þeirra  hönd, 
þegar mest reyndi á. Margar v ikur eru liðnar síðan m yndlistardeildin fékk skipting- 
armálið í sínar hendur. En  ekki hefur frétt borizt um, að nefnd hafi verið kosin í 
þessu skyni, hvað þá að skipti hafi farið fram.

Ef svo m á að orði kveða, að h in ir órólegu fu ll trúar m vndlis tar innar hafi litt 
kunnað að fara með hið skjótfengna fullræði, þá reyndust sjálfstjórnarm öguleikarnir 
enn minni í fylkingu skáldanna. Að vísu kusu þeir skiptingarnefnd þriggja m anna: 
Barða Guðmundsson, Kristin Andrésson og Magnús Ásgeirsson. Hér kom ljóslega 
fram  tvennt: að í hugum  h inna kröfufreku  forsvarsm anna s té ttarsam takanna var 
menntamálaráð alltaf mesta bjargráðið, ú r  því að taka þurfti  þaðan tvo af þrem til 
skiptanna. Og annar  m enntam álaráðsm aðurinn, Barði Guðmundsson, hafði á undan- 
gengnum m ánuðum  orðið að verja heiður sinn sem trúnaðarm aður landsins í mennta- 
málaráði móti ósvifnum og ræ tnum  dylgjum frá forsprökkum  kaupkröfusam tak- 
anna. Hafði Barði Guðmundsson þá gengið fram fyrir  skjöldu og hnekkt árásum  
kommúnista, er snertu málefnameðferð hans i menntamálaráði, með glöggum rök- 
um. Auk þess höfðu Barða Guðmundssyni ofboðið svo mjög ósannindi eins af þing- 
fu lltrúum  kom m únista nú í vetur um  starfsemi m enntamálaráðs, að h ann  bað þing- 
mann, sem átti sæti í efri deild, þar sem m álarekstur þessi gerðist, að skila því, að 
hann  mundi hefja málsókn ú t  á f  hinum  ósönnu ummælum. Sá þingmaður komrnún- 
ista, sem hér átti h lut að máli, lét þá prenta ræðuna og felldi ú r  henni dylgjurnar, 
svo að málsóknin féll niður. En eftir þessa herferð að Barða Guðmundssyni, leit- 
uðu skáldin þó til hans um að vera þeirra skjól og skjöldur við fjárskiptin. Jafn- 
hliða þessu kom í ljós, að skáldin treystu sér ekki til að handleika ríkissjóðsfram- 
lagið. Má telja víst, að óskin um, að ekki þyrftu  félagsmenn í deildum bandalagsins 
að vera einir um ú thlutunina, hafi verið komin frá  skáldum kommúnista, sem hafi 
álitið, að þeim hentaði bezt, þá sem endranær, að vera ábyrgðarlausir.

Um starf þessarar nefndar er ekki enn komin skýrsla opinberlega, en svo 
mikið vita menn, að h ún  á við mikla erfiðleika að etja. Koinmúnistar heimta, að þeirra 
menn séu leiddir innstir  í kó r  og látnir hafa ríflegastan skerf af fénu. Á sama hátt 
er lögð áherzla á, að Davið Stefánsson og þeir nafnar, G uðm undur Friðjónsson og 
G uðmundur Hagalín, séu i sem mestri fjarlægð frá  öndvegishöldum kommúnista. 
Davíð Stefánsson á einna m innst upp á pallborðið h já  kom m únistaklíkunni. Þeim 
leikur öfund á vinsældum hans h já  þjóðinni og hata  h ann  fyr ir  að vera óháður 
listamaður, sem treystir skáldmennt sinni, en ekki kaupkröfufélagsskapnum, Óvild 
sumra þessara m anna gegn Davíð Stefánssyni fy r ir  það, að hann  ann meira frelsi 
sínu en fjárvonum, hefur leitt til þess, að honum  hefur verið heitið sérstökum refsi- 
aðgerðum, hverjar sem efndirnar verða.

Barátta kom m únista  gekk fyrst og fremst út á það að fá m eira fé en áður var 
handa félagsmönnum í bandalaginu og í öðru lagi að fá að handleika peningana 
sjálfir við fjárskiptin. Það kom í ljós, að ein deildin vildi alls ekki sjá þessa pen- 
inga og lagði þá í sjóð. Ö nnur deildin fetar í v innubrögðum  sinum algerlega í spor 
menntamálaráðs. Þ rið ja  deildin neitar að skipta, en b iður m enntam álaráð um meiri 
jæninga og forsjá. F jórða deildin tekur tvo m enntam álaráðsinenn af þrem  til skipt- 
anna og getur þó ekki lokið verkum  á eðlilegum tíma fy r ir  sérkröfum  kaupkröfu- 
m annanna. Má fullyrða nú þegar, að tiltrú almennings í landinu á sjálfstjórnarhæfi- 
leikum bandalagsins um það, sem kalla má veraldleg málefni, hafi ekki aukizt við 
tilraun þá, sem fjárveitinganefnd lagði til, að þingið gerði í þessu efni.

Nú víkur sögunni til forkólfa m yndgerðarm anna. Þeir hafa líka háð sína bar- 
áttu. Meðan aðalfundur bandalagsins var haldinn í haust sem leið, und ir  „vernd“ 
Sveins B jörnssonar á Bessastöðum, höfðu Jón  Þorleifsson, Jóhann  Briem ög Þor- 
valdur Skúlason efnt fyr ir  bandalagsins hönd til m álverkasýningar í Oddfellowhús- 
inu, að verulegu leyti gamlar og vel gerðar m yndir eftir hina betri listamenn. Auk



þess voru þar nokkur klessumálverk til sýnis og sölu. Kjarval átti eina m ynd á sýn- 
ingunni. Virðist hann  hafa skemmt sér við að gera þá m ynd eftir forskriftum  for- 
kólfa stéttarfélagsins til að sýna með þögninni, að hann stæði fr jáls og óháður eins 
og fyrr. Brá nú svo við, að Kjarval, sem hafði selt fagrar og dýrar m yndir  í tuga- 
tali í sum ar sem leið á sýningu sinni, fékk ekkert boð í kaupkröfum yndina, enda frá- 
ieitt ætlazt til þess. Ekki gekk betur fyr ir  þeim m álurum, sem áttu hnignunarm yndir  
á sýningunni. Fólki þóttu inyndir þeirra leiðinlegar og vildi ekki kaupa þær, þó að 
kaupgeta m anna va'ri óvenjulega mikil. Heldur niun þeim félögum, Jóhann i Briem, 
Jóni Þorleifssyni og Þorvaldi Skúlasyni hafa þótt ómaklega skipt þessa heims eftir- 
læti, þegar F reym óður Jóhannsson seldi um 20 landslagsmyndir háu verði í skemmu- 
glugga Haralds söinu dagana og hinir fésterku Revkvíkingar hristu  höfuðin yfir 
listaverkum þeirra í Oddfelknvhúsinu. Fólk virti við Freymóð að leita eftir fegurð 
og misvirti við hina þóttafullu stéttarbræður hans, að þeir skvldu leita eftir Ijótleika.

Síðan þetta gerðist, hefur m argt breytzt í heimi íslenzkrar myndgerðar. Mikill 
og vel lýstur sýningarskáli hefur verið byggður á lóð þinghússins, þar sem þingbúð 
eða höfuðstaðarheimili aðkominna þingmanna hefði átt að rísa. í skála þessum er 
nú almenn listasýning, sem er að mörgu leyti merkileg og þýðingarmikil fyr ir  margra 
hluta sakir. Fyrsti  kostur þessarar sýningar er það, að hún  ber þess vott, að koin- 
múnistaklíkan í félagi m yndlistarinanna er stórlega löniuð, ef ekki brotin  á bak aftur. 
Sýningin er blátt áfram og öfgalaus. Þ ar  eru höggmvndir eftir E inar Jónsson, mál- 
verk eftir Þórar in  Þorláksson og allan þorra eftirm anna þeirra í myndlistinni. Að 
vísu vantar þar nokkra  þá menn, sem Jón Þorleifsson og félagar hans hafa fram að 
þessu viljað útiloka, svo sem Asgeir Bjarnþórsson, Eggert Guðmundsson, Eyfells, 
Kristin Pétursson, Magnús Árnason og hina snjöllu ensku frú hans. Hins vegar eiga 
þar nú sæti allmargir aðrir  m álarar  og myndhöggvarar, sem áðnr hefur þótt hæfa 
að útskúfa frá þátttöku í almennum listsýningum. Þessi skipulagsbreyting sýnir, 
að hinir mörgu snjöllu menn í m vndgerðarstéttinni eru búnir að taka h inar hagnýtu 
fram kvæm dir í sinar hendur og eru staðráðnir í að láta hadta hinuin lágsigldu til- 
raunum  að útskúfa ínikluin hluta m vndgerðarstéttarinnar, eins og glögglega hafði 
komið fram á sýningunni í grænmetisskálanum við Túngötu. Þessi blæbrigði komu 
Ijóslega fram í því, að á sýningunni eru engar m yndir eftir Þorvald Skúlason, Nínu 
Tryggvadóttur, Gunnlaug Scheving, Ásmund Sveinsson og Snorra Arinbjarnarson. 
Sú myndin, sein mestri hneykslun veldur á þessari sýningu, er eftir Jón  Engilberts 
og er mjög fullkomið sýnishorn af klessulist. Menntamálaráð kevpti þessa mynd 
fyrir  nokkrum  missirum og borgaði vel fvrir  til að hafa hana sem sýnishorn af 
vissri listastefnu á vfirstandandi tíma og til að kaupa nokkuð af þessum málara. 
Má á þessu sjá víðsýni menntamálaráðs, áður en kom m únistar  taka að leggja stund 
á að endurbæta það. En svo er hin nýja listastefna óhugðnæm, að einn af þeim mönn- 
um hér i bænum, sem kaupir mest af inyndum íslenzkra málara, sagði er hann  horfði 
á þessa m ynd Jóns Engilberts á yfirstandandi sýningu, að ekki m undi hann  vilja 
eiga heima í því herbergi, þar sem m ynd þessi væri á einurn veggnum.

í árásargreinum  sínum á m enntam álaráð hafa forvígismenn klessulis tarinnar 
haldið því fram, sem er að vísu rétt, það sem það nær, að hver ný kynslóð listamanna 
verði að sníða sér sín eigin klæði, en ekki likja eftir fy r ir rennurum  sínum. En saga 
islenzkra lista, þótt hún  sé ekki löng, sýnir, að hver dugandi listamaður skapar sér 
sitt eigið form  eða sinn stíl. R íkarður Jónsson er yngri myndhöggvari en E inar Jóns- 
son. Hann hefur getað starfað öfgalaust að list sinni, án þess að gera m innstu tilraun 
til að stæla E inar Jónsson. Ásgrimur er elzti núlifandi m álar inn  hér á landi. 1 slóð 
hans feta Kjarval og síðar Jón  Stefánsson. En hvorki Jón  né Kjarval stæla Ásgrim. Þeir 
fást, eins og hann, aðallega við sömu verkefnin, að túlka dýrð íslenzkrar náttúru . En 
hver af þessum þrem m önnum  fer sína eigin leið, inyndar sinn stil og sitt form. Eng- 
inn m aður villist á m yndum  þeirra að því er snertir höfundinn. Þegar Jónas Hall- 
grímsson b y r ja r  að yrkja, fylgir hann  sömu meginstefnu og B jarni Thorarensen, 
en hann  stælir ekki fyr irrennara  sinn, heldur skapar sinn eiginn skáldheim. Matthias



Jochumsson y rk ir  hin yndislegu Ijóð Haralds og Astu, meðan hann  er nemandi í 
latínuskólanum. Þ a r  er engin stæling eftir eldri skáldum. Matthías var orðinn stór- 
skáld, meðan hann sat á skólabekk, af því að í honum  bjó s terkur og frumlegur 
sköpunarmáttur.

Afsökun Jóhanns Briems og stallbræðra hans, að þeir þurfi að sækjast eftir 
Ijótleikanum til að tákna  frumleik, er algerlega ósönn. Enginn ungur listamaður eða 
skáld þarf að leita að nýjum, lánuðum stíl til að einkenna sig, ef hann  hefur ósvikna 
listamannshæfileika. Það eru gervismiðir l is tamennskunnar, sern fá sér lánaða út- 
lenda sálarvængi, af því þeir hafa fæðzt ófleygir.

Það er ánægjulegt að sjá á hinni alm ennu listasýningu, sem nú stendur yfir, þá 
þróun, sem orðið hefur hér á Jandi síðan um aldamót. E inar Jónsson er þar braut- 
ryðjandinn í högginyndalist. Næstur honum  kem ur R íkarður Jónsson, en eftir að 
honum  sleppir, hafa nútimaöfgar lamað efnilega menn, sem mikils mátti vænta af 
á m yndhöggvarabrautum.

Það var vítaverð yfirsjón af sýningarnefndinni að taka ekki með verk eftir hinn 
mikla brau tryðjanda íslenzkrar málaralistar, Sigurð Guðmundsson. í stað þess byrja  
þeir með Þórarn i Þorlákssyni, og síðan kom a Ásgrímur, Kjarval, Jón  Stefánsson, 
Guðmundur Thorsteinsson og' Blöndal. Um alla þessa menn m á segja, að þeir séu 
orðnir sígildir í íslenzkri listasögu. Næst kem ur Kristín Jónsdóttir ,  sem hefur orðið 
fyr ir  hollum áhrifum  af Ásgrími Jónssyni og Jóni Stefánssyni í landslagsmyndum 
sínum, en stendur einna fremst i sinni stétt að því er snertir  m annam yndir.  Þá koma 
tveir menn á m iðjum aldri, sem má gera sér m ik lar  vonir um. Það eru þeir F innur  
Jónsson og Sveinn Þórarinsson. Bera m yndir þeirra beggja vott um góða hæfileika 
og tækni. Enn eru ótaldir nokkrir  aðrir  yngri m álarar, bæði meðal þeirra, sem m yndir 
eiga á sýningunni, og aðrir, sem ekki hafa sent þangað verk sín að þessu sinni, sein 
leita i fullri alvöru eftir að sam ræm a í starfi sínu frumleik og fegurð.

Félagsleg' átök líkjast orrustu. Fvlkingar síga saman og báðir aðilar leggja fram 
krafta  sína. Allt í einu kem ur það augnablik, þar sem úrslit b a rá t tunnar  ráðast. Þá 
sést veilan í öðru liðinu, og litlu síðar b y r ja r  undanhaldið. Kommúnistar hafa sótt 
fram á tveim andlegum vígvöllum inóti hinu íslenzka mannfélagi, á vegum bók- 
mennta og lista. Þeir hafa tapað leik í bæði skiptin. I baráttunni um framtíð klessu- 
listar á íslandi var hið þýðingarmikla augnablik, þegar sam anburðarsýningin  var 
haldin í glugga Gefjunar vorið 1942, en að því er snertir átökin um framtíðarviðhorf 
þjóðfélagsins til skálda- og ri thöfundalauna, gerðist hið sögulega atvik, þegar Alþingi 
lagði i eitt skipti ábyrgðina um  skipting rík isfjár  milli r ík islaunaðra skálda og lista- 
m anna raunverulega í hendur kommúnistaflokksins.

Baráttulið kom m únista  hafði sótt að m enntam álaráði með öllum þeim niðurrifs- 
vopnum, sem til voru i eigu þess. Sakarefnið var það, að m enntam álaráð væri gamal- 
dags og hefði engan skilning á gildi þverhandarlis tarinnar.  Þá kom sýningin í 
Gefjunarglugganum á Hótel ísland. Þ a r  voru nokkur málverk eftir helztu klessu- 
meistarana, Jóhann  Briem, Þorvald Skúlason, Gunnlaug Scheving og Jón Engilberts. 
Auk þess kom Þorgeirsboli í gluggann, sökum þess sérstaka dálætis, sem leiðtogar 
kommúnista og alveg sér í lagi litgáfustjórn Máls og' menningar hafði á því málverki. 
Síðan var skipt um í sýningarglugganum. Þá kom u fögur listaverk eftir Sigurð mál- 
ara, Þórarin , Ásgrím, Ríkarð, Kjarval, Jón Stefánsson og Blöndal. Svo að segja allir 
höfuðstaðarbúar sáu þessar tvær sýningar og felldu dóma sína um þær. Nálega engir 
nema kom m únistar og listdómari Morgunblaðsins lögðu blessun sína y fir  klessulist- 
ina. Allur þorri áhorfenda lýsti með sterkum orðum, að þess há t ta r  list vildu þeir 
hvorki sjá né heyra i húsum  sínum. Að sama skapi var fögnuður áhorfenda óuin- 
deilanlegur, þegar þeir dæmdu um þá snillinga, sein leitazt höfðu við með allri orku 
að flytja fegurð himinsins n iður á jörðina.

Hvað eftir annað kem ur í Ijós, að dómgreind almennings um fegurð og ljótleika 
er að valda varanlegum straum hvörfum  að því er snertir aðstöðu listamanna. Nokkru 
eftir að klessulistin var opinberlega fordæmd í Gefjunarglugganum, hélt Kjarval sina



miklu sölusýningii í húsi Jóns Þorsteinssonar. Sýningin var opnuð kl. 10 að morgni. 
Ég kom þar 5 mínútum  síðar og festi kaup á tveim ágætum m yndum  frá Þingvöllum, 
fyr ir  landið. Ég kom af tu r  kl. 1 og ætlaði þá að kaupa þrið.ju mvndina, en þá var svo 
mikið selt á stuttri stund, að ég varð frá að hverfa við svo búið. Talið er, að á fáum 
dögum þessarar sýningar hafi selzt m vndir  fvr ir  nálega 50 þúsund krónur. Það, sem 
hreif áhorfendur og kom þeim til að vilja kaupa þessar m yndir dýrum  dómum, var, að 
þar var íslenzk náttú ra  eins og m ennskir menn sjá hana, en endurskýrð  með hinni 
fágætu nákvæmni, sannleiksást og m álarasnilld  Kjarvals. Forstöðumenn núverandi 
listsýningar mæta fvrir sitt lcyti vingjarnlegum dómum alniennings. Þ a r  gætir sára- 
lítið þeirra  listamanna, sem ieita að ljótleika. Hinir, sem starfa  á grundvelli braut- 
ryðjendanna, Sigurðar m álara og Einars Jónssonar, eru alls ráðandi á sýningunni. 
Allar l íkur benda til, að íslenzkir m yndlistarm enn muni von b ráðar  losa sig ú r  þeim 
fjötrum, sem áróðursm enn kom m únista  hafa viljað spenna um sálarlíf þeirra.

Átökin um fjárlagastvrkinn hófust, þegar borin  var fram  tillagan um, að banda- 
lagið skyldi skipta 100 þús. k rónum  milli verðugra móttakenda, Þ a r  með var ábyrgð 
lögð á h ina ábyrgðarlausu, sem fram að þeim tíina gátu einbeitt orku  sinni til að 
gagnrýna gerðir þeirra  manna, sem höfðu með fyrirhvggju og vinnu reist þá bygg- 
ingu, sem ráðlegt hafði þótt að taka með valdi. Alla stund, siðan þessi tillaga kom 
íram, hafa leiðtogar kom m únista reynt að ý ta  f jársk ip takaleiknum  frá sér y fir  í 
hendur annarra .  Þeir hafa talið sig vera í þessu efni líkt setta og inn ikróaða hersveit, 
sem reynir  sitt ýtrasta til að brjó ta  um sáturshringinn. Snorri Sturluson segir um 
óaldarflokk í Noregi, að liðsmenn hans hafi farið gevst og rasandi. Þeir höfðu í 
f lokknum  fátt þeirra manna, er ráðagerðarm enn væru eða vanir stjórn lands eða 
laga. Sama hefur raunar  orðið um liðsdrátt konnnúnista  til f ram drá t ta r  listum og 
bókmenntum. Þeir hafa farið geyst og rasandi, en haft fátt um  ráðagerðarmenn, er 
kynnu að stjórna félagsleguin málefnum. Þess vegna hafa fjárskiptin  verið sam- 
felldur flótti frá einföldu verki, sem m enntam álaráð leysti af hendi með auðveldri 
tómstundavinnu. Þessi flótti frá ábyrgðinni sýnir, að ekki þarf oft að gefa þeim 
tækifæri til forustu, sem hra>ðast allt nema ábyrgðarlevsið.

Þessi sök er þung fyrir  áróðursm enn kommúnista. Þó er sú sökin enn þyngri, 
að fram  að þessu hafa þeir skemmt eða eyðilagt hvert einasta listamannsefni, sem 
fallið hefur i hendur þeirra. Það er heimtað af ölluin listamönnum, sem starfa á 
vcgum kommúnista, að þeir meti bvltingarstefnuna mest allra hugsjóna og geri lista- 
gáfuna að verzlunarvöru á sölutorgi bolsevismans. Þá er hin þriðja sök að halda því 
fast að skáldum, rithöfundum  og listamönnum, að þeir eigi jafnan  að horfa á fjár- 
aflamöguleikana í sambandi við störf sín. En hin viturlega kenning Einars Jónssonar 
um, að góð listaverk verði ekki til nema þar, sem lis tamaðurinn gleymir öllu, sem 
heitir fjárhagslegt endurgjald, er enn í fullu gildi. Það er sama, frá  hvaða sjónarmiði 
litið er á þá vernd og umhyggju, sem áróðursm enn koininúnista hafa veitt skáldum 
og listamönnum. Þ ar  á við það, sem Byron lávarður sagði: „Faðmlög mín eru ban- 
væn.“

Kommúnistar höfðu snennna á Alþingi í vetur látið Kristin Andrésson bera fram 
frum varp um að afnerna verndarlög þau, er Alþingi setti 1941, þegar Ragnar Jónsson 
og Halldór Laxness auglýstu Laxdæluiitgáfu sína. Svo sem kunnugt er, bað mennta- 
málanefnd efri deildar þ rjá  norrænufræðinga frá  háskólanum  að segja álit sitt um 
málið. Dómur þeirra  var samstæð fordæming um vinnubrögð áðurnefndra  stall- 
bræðra við Laxdæluútgáfuna. Vísaði efri deild frumvarpi Kristins Andréssonar frá 
og bætti inn í dagskrána tillögu frá Páli H erm annssyni og Þorsteini Þorsteinssyni 
um, að Alþingi bæri að herða á verndarlöggjöfinni vegna fornbókmenntanna. Sýndi 
sig enn við þetta ta'kifæri, að Alþingi stóð einarðlega móti skem m darútgáfum  á forn- 
ritunum. Degi síðar en efri deild felldi þennan dóm um útgáfu Halldórs Iviljans á 
Laxdælu og Hrafnkelssögu, birti útvarpið langa auglýsingu frá Laxness um, að hann 
mundi nú innan skamms gefa Njálssögu út með sama hætti. Ja fn fram t létu kom-



múnistar það berast út, að kennslum álaráðherrann, E inar  Arnórsson, hefði veitt 
Laxness leyfi til útgáfunnar. Bjarni Benediktsson borgarstjóri beindi þá fyr irspurn  
til ráðherrans, og játaði hann, að rctt væri frá skýrt. Benti borgarstjóri á, að hér 
væri um að ræða brotlega framkonni af hálfu ráðherrans. Alþingi hefði 1941 sett 
verndarlöggjöf vegna fornritanna með yfirgnæfandi fylgi þingmanna. Löggjöfin var 
sett vegna þess, að þjóð og þing fordæmdu Laxdælu Kiljans. Löggjöfin var sett til 
áð hindra, að íslendingasögur væru gefnar út með sama hætti. Alþingi veitti kennslu- 
málaráðherra þann trúnað  að gæta þessarar löggjafar. Meðan Jakob Möller var dóms- 
málaráðherra, hafði hann  fyrirskipað málshöfðun út af frum hlaupinu  ineð Hrafn- 
kötlu. Laxness var sekur fundinn fyr ir  undirrétti. Málið var komið til hæstaréttar. 
Efri deild hafði nýverið sam þykkt að herða á sektarákvæðum fyrir  brot eins og þau, 
sem Ragnar Jónsson og Laxness höfðu framið með Laxdælu- og Hrafnkötluútgáfum  
sínum. Samt hafði E inar Arnórsson levft sér að veita einmitt þessum manni, sem 
stóð sakfelldur frainmi fyr ir  dómstólunum, rétt til þess að halda áfram, í óþökk þings 
og þjóðar, með nýja útgáfu af íslendingasögum. E inar Arnórsson gat engum vörn- 
uin við komið, nema þeirri einni, að hann  hefði lögum samkvæmt rétt til að veita 
slík leyfi. Hitt reyndi hann  ekki að afsaka, hversu hann  fór með trúnað Alþingis 
eða hversu hann  hafði brotið móti velsa'inistilfinningu allra sæmilegra jnanna í 
landinu.

Þjóðvinafélagið og menntainálaráð höfðu snennna vetrar 1942—43 ákveðið að 
gefa Islendingasögur og Heimskringlu Snorra S turlusonar ú t  sem félagsinannabækur 
i vandaðri heimilisútgáfu. Tækist ]iað, væru hin frægu fornrit  i fyrsta  sinn komin 
inn á hvert heimili í landinu. Af ýmsum ástæðum þótti æskilegt að hafa um þetta 
efni sem nánast sainstarf við fornritaútgáfuna. Form aður fornritaú tgáfunnar,  Jón 
Asbjörnsson lögfræðingur, og m arg ir m erk ir  menn í fu lltrúaráðinu vildu reyna til 
þrautar, hvort þetta samstarf ga>ti tekizt. En aðrir  voru ófúsari í þeim efnum, meðal 
annarra  Sigurður Nordal, sem inun mega kalla yfirm ann sjálfs útgáfustarfsins. Hafði 
Kristinn Andrésson í efri deild eftir Sigurði Nordal, að hann  teldi það sama og að 
drepa fornritaútgáfuna, ef m enntam álaráð og Þjóðvinafélagið gæfu fornritin  út sem 
félagsmannabækur. Ýmsir fleiri örðugleikar voru á samstarfinu. Fornritafélagið á 
nokkurn  leturforða, sem það notar eingöngu við þessa útgáfu. Var talið óæskilegt 
að slíta þessu tilhaldsletri með því að bæta við 12—14 þús. eintökum af hverri bók. 
Þá koma og til greina, að þó að fornritafélagsstjórnin vildi gera samning við mennta- 
málaráð og Þjóðvinafélagið um sam starf og endurpren tun  á þeim íslendingasögum, 
sem búið var að gefa út, þá gátu þeir einstöku fræðimenn, sem samið höfðu formála 
og skýringar við hvert bindi, neitað um sitt leyfi og samstarfið strandað á því.

Málum var þannig komið, þegar Alþingi fékk vitneskju um, að Njála ætti að 
fvlgja í slóð Laxdælu og Hrafnkelssögu. Menntamálaráð og Þjóðvinafélagið höfðu 
ekki ákveðið, hvaða Islendingasögu skvldi fyrst taka til útgáfu, m. a. af vinsamlegri 
aðstöðu til fornritaútgáfunnar.  Laxness hafði haft í því efni allt annað viðhorf. Hann 
hafði valið Laxdælu til útgáfu, notað texta fornrilaú tgáfunnar í leyfisleysi og án 
endurgjalds og einmitt valið þá söguna, sem var uppseld hjá fornritafélaginu, en átti 
að endurprenta. Á sama hátt valdi hann  nú Njálssögu, sem er ein af hinum stærri 
og frægari íslendingasögum, sem fornritafélagið var ckki búið að gefa út. Var auð- 
séð, að þeir félagar, Ragnar Jónsson og Laxness, beittu sérstakri og hlífðarlausri 
ágengni um samkeppni við fornritaútgáfuna. Ekki mildaðist hugur þingmanna gagn- 
vart þessum árásum  á fornbókm enntirnar við það, að Ragnar Jónsson hafði þá fvrir 
skönnnu sent á bókam arkaðinn mvndahefti með teikningum af söguhetjunuin í Lax- 
dælu og' Hrafnkelssögu. Upjjrunalega áttu þessar m vndir að vera í texta bókanna. 
En útgefendunum hafði legið svo mikið á að koma bókunum  út, af ástæðum, sem 
annars eru kunnar, að m vndirnar voru þá ekki til og kom u á m arkaðinn eftir dúk 
og disk. Gunnlaugur Scheving hafði gert teikningarnar. Voru þær fullkomlega i anda 
útgáfunnar, ósmekklegar og ljótar, svo að furðu sætti. Þeim þingmönnum, sem höfðu



séð þessi listaverk, var nú nóg boðið með hinum  sífelldu og endurteknu tilraunum  
þessara tveggja m anna að sa’ra  t ilf inningar þ jóðarinnar í sambandi við fornbók- 
m enntirnar.

Rangæingum þótti nærri sér höggvið með Njálu. Brugðu þeir þingmenn, sein 
búsettir eru í Rangárþingi, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson og Sveinbjörn Högna- 
son, við og fluttu svofellda þ ingsálvktunarti l lögu:

„Neðri deild Alþingis á lyk tar að skora á r ík isstjó rn ina að greiða fyrir, eftir því 
sem þarf, að m enntam álaráð og Þjóðvinafélagið gefi Njálssögu út nú á þessu ári i 
vandaðri heimilisútgáfu handa félagsmönnum sínum.“

Með þessu móti töldu flutningsmenn, að bjargað væri því, sem unnt var að bjarga. 
R áðherrann hafði veitt levfið, og það varð ekki a f tu r  tekið. Með því að samþykkja 
'.illöguna var Þjóðvinafélaginu og m enntam álaráði sagt fy r ir  um, að eins og mál- 
um væri nú komið, vrði að koma Njálu nú út í á r  í 12— 14 þúsund eintökum í vand- 
aðri útgáfu, svo að hún yrði til á liverju sæmilegu heimili í landinu. Þá gátu þeir, 
sem vildu, haft sér til gamans að eignast lika útgáfuna af Njálu eins og Ragnar Jóns- 
son og Laxness voru líklegir til að ganga frá verkinu. En þegar Njála og aðrar ís- 
lendingasögur væru kom nar inn á öll heimili, var ekki lengur orðin nein sýnileg 
hætta fyr ir  inenningu þjóðarinnar, þó að kom m únistar  gerðu sjálfum sér til handa 
útgáfu af fornritunuin, sem hentaði lífsskoðun þeirra og þjóðrækni.

I frum ræðu sinni lagði Helgi Jónasson m. a. fram  tvenn gögn í sókninni á hend- 
ur hinum  óboðnu útgefendum Njálu. F y rs t  yfirlýsingu, sem Laxness birti í dag- 
blaðinu Vísi 14. okt. 1941 og svo hljóðar:

„Ég hefi tekið að mér að gefa ú t  Laxdæla sögu, færða til h innar  svokölluðu 
stjórnarráðsstafsetningar, þeirrar  stafsetningar, sem nú er lögfest í landinu. — Að 
því fráskildu, að upp verður tekin hin fyrirskipaða stafsetning stjórnarráðsins, 
kem ur vitanlega ekki til mála, að orðfæri textans, stíl eða máli verði i nokkru breytt 
i útgáfu minni á Laxdæla sögu.

Reykjavik, 14. okt. 1941.

Halldór Kiljan Laxness.“

Helgi Jónasson sýndi með ljósum rökum, hver fyrirheit  Laxness hafði gefið um 
Laxdælu í því skyni að draga ú r  áhuga Alþingis að vernda fornritin  móti skemmdar- 
útgáfum. Ræðumaður benti á, að heitin voru ekki betur efnd en það, að bókin var 
hroðvirknislega prentuð, á lélegan pappir, felldir n iður m arg ir kapítu lar  og málið 
brenglað og afbakað. Þá las hann  dóm þriggja kennara  ú r  norrænudeild inni um 
Laxdælu, eins og Laxness gekk frá henni. Árni Pálsson, Björn Guðfinnsson og Nor- 
dal sögðu um það efni í h inu nafnkunna bréfi til m enntam álanefndar efri deildar nú 
í vetur:

„Samkvæmt tilmælum háttv ir trar  m enntainálanefndar efri deildar Alþingis lát- 
um við und irri tað ir  í ljós skoðanir okkar á máli því, sem um ræðir í lögum um við- 
auka við lög nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt  og prentrétt, sam þykktum  á Al- 
þingi 19. nóv. 1941.

1. Tilefni nefndra laga m unu vera blaðaskrif um Laxdæluútgáfu Halldórs Kilj- 
ans Laxness, svo sem háttv. f lutningsmaður frum varps þess, sem fram hefur komið 
á þessu þingi, á þskj. 120, tekur fram. Teljum við því ré tt  að taka útgáfu þessa til 
n o k kurra r  a thugunar:

A. Meðferð máls. Við sam anburð á þessari útgáfu og útgáfu þeirri, er hún bygg- 
ist á, kem ur í ljós, að fjölmörgu því í máli, sern á engan há t t  verður talið til staf- 
setningar, er breytt: a. Ýmiss konar breytingar eru gerðar á orðmyndum. b. Orðum 
er sleppt. c. Orðum er bætt inn. d. Skipt er um orð. e. Orðaröð er breytt. f. Bætt er inn 
heilum setningum eftir útgefandann.

Á fundi m enntam álanefndar h, 22. þ. m, vorii færð mörg dæmi þessu til sönn-



unar, og teljum við þarflaust að endurtaka þau hér, enda auðvelt hverjum  þeim, er 
nennir, að ganga ú r  skugg'a um þau. Hins vegar viljum við taka fram, að við teljum 
allar þessar breytingar til skemmda á máli og stíl sögunnar.

B. Meðferð efnis. Meðferð sögunnar er á þá leið, að stórfelldar efnisbreytingar 
hafi verið gerðar á henni: a. Einstökum setningum er sleppt. b. Heilum köflum er 
sleppt, t. d. á einum stað 5 kapítuluin. c. E instakar setningar eru færðar til. d. Kaflar 
eru færðir til. e. Samdar eru setningar inn í textann, þar sem útgefanda hefur þótt 
nauðsyn til bera.

Allar þessar brevtingar rýra stórlega efni sögunnar og breyta svip hennar, svo 
sem gerð var grein fyrir  á fyrrnefndum  fundi."

Helgi Jónasson dró af öllu þessu þá ályktun, að Laxness og Ragnar Jónsson væru 
ckki færir til að standa fyrir  útgáfu af íslendingasögum. En ú r  því að E inar Arn- 
órsson hafði broíið á inóti þjóðar- og þingvilja með því að heimila þeim félögum að 
gefa út Njálssögu, þá væri aðeins ein leið opin til að b jarga málinu. Menntamálaráð 
og Þjóðvinafélagið þyrftu  að gefa Njálu út nú í ár, í vandaðri heimilisútgáfu handa 
öllum sínum félagsmönnum. Þá fengi þjóðin þetta mikla listaverk á hvert heimili í 
ktndinu. Eftir það væri ekki hægt að blekkja þjóðina með afbökuðum  Njáluútgáfum.

Harðar deilur urðu um málið milli Helga Jónassonar og Sveinbjörns Högnasonar 
á aðra hlið, en þingmanna kom múnistaflokksins á hina. Beittu kom m únistar mál- 
þófi, þar til Jóhann Jósefsson, forseti neðri deildar, stvtti ræðutíma i samræmi við 
þingsköp, svo að ekki varð lengur gagn að mælginni. E inar Olgeirsson revndi að 
drepa inálinu á dreif með svo hljóðandi ti l lögu :

„Tillögugreinin orðist svo :
Neðri deild Alþingis á lyk tar  að skora á r ík isstjórnina að greiða fyr ir  því, að 

Fornritaútgáfan geti vandað alveg sérstaklega til útgáfu Njálu á vegum Fornrita- 
útgáfunnar, þannig að hún geti 111. a. verið prýdd inyndum og teikningum beztu ís- 
lenzku listamanna, og leggi ríkisstjórnin, að fengnum upplýsingum, það fyr ir  Alþingi, 
hvað kosta mundi að hafa þessa vönduðu útgáfu svo ódýra, að sem flestir landsmenn 
gætu eignazt hana.“

Tillaga þessi var felld með 17:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já :  Einar Olgeirsson, F innur  Jónsson, Gunnar Thoroddsen, Lúðvík Jósefsson, Sig- 

fús Sigurhjartarson, Sigurður Bjarnason, Sigurður Guðnason, Sigurður Thor- 
oddsen, Þóroddur Guðmundsson, Aki Jakobsson, Ásgeir Ásgeirsson, Barði Guð- 
mundsson.

nei: Eysteinn Jónsson, Garðar Þorsteinsson, Helgi Jónasson, Jakob  Möller, Jón  Sig- 
urðsson, .Jörundur Brvnjólfsson, Ólafur Thors, Páll Zóphóníasson, Páll Þor- 
steinsson, Pétur Ottesen, Sigurður E. Hliðar, Sigurður Kristjánsson, Sigurður 
Þórðarson, Skúli Guðmundsson, Sveinbjörn Högnason, Bjarni Ásgeirsson, 
Jóhann  Jósefsson.

Jón Pálmason, Stefán Jóh. Stefánsson greiddu ekki atkvæði.
4 þm. (Emil Jónsson, Gisli Guðmundsson, Gísli Sveinsson, Ingólfur Jónsson) 

f jarsladdir.
Þá var borin undir atkv. tillögugrein þeirra Hclga Jónassonar, Ingólfs Jónssonar 

og Sveinbjörns Högnasonar, sem getur hér íið framan, og var hún samþvkkt með 
19:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já :  Helgi Jónasson, Jakob Möller, Jón  Pálmason, Jón Sigurðsson, Jö ru n d u r  Bryn- 

jólfsson, Ólafur Thors, Páll Zóphóníasson, Páll Þorsteinsson, Pétur Ottesen, 
Sigurður E. Hlíðar, Sigurður Kristjánsson, Sigurður Þórðarson, Skiili Guð- 
mundsson, Svcinbjörn Högnason, Bjarni Ásgeirsson, F innur  Jónsson, Garðar 
Þorsteinsson, Eysteinn Jónsson, Jóhann Jósefsson. 

nei: Gunnar Thoroddsen, Lúðvík Jósefsson, Sigfús Sigurhjarturson, Sigurður Bjarna- 
son, Sigurður Guðnason, Sigurður Thoroddsen, Áki Jakobsson, Ásgeir Ásgeirs- 
son, Barði Guðmundsson, Eimir Olgeirsson, Þóroddur Guðmundsson, Emil 
Jónsson,



Stefán Jóh. Stefánsson greiddi ekki atkvæði.
3 þm. (Gísli Sveinsson, Ingólfur Jónsson, Gísli Guðmundsson) fjarstaddir.

Út af tillögu EOl skal það tekið fram, að stjórn  fo rnritaú tgáfunnar m un  hafa 
haft útgáfu Njálu til meðferðar um nokkur undanfarin  ár, en teiur m. a., að h ú n  géti 
ekki lokið við vísindalega útgáfu nema með því að eiga aðgang að handritum  í Kaup- 
mannahöfn, og það getur ekki orðið fv rr  en að stríðinu loknu. Tilgangur EOl var 
því sýnilega sá að h jarga stallbræðruin sínum frá  samkeppni uin óákveðinn tíma.

Meðan þessu fór fram í neðri deild, voru annars  konar átök uin fornbókmennt- 
i rn a r  að gerast í hinni deildinni. Kom m únistar og menn þeim vinveittir innan  þings 
og u tan hafa á undan  gengnum árum  reynt að spilla fv r ir  því, að m enntam álaráð og 
Þjóðvinafélagið byrjuðu að undirbúa heimilisútgáfu af Islendingasögum. Hefur því 
verið borið við, að slík útgáfa mundi spilla fy r ir  starfsemi fornritaú tgáfunnar.  Þótti 
nú einsætt að h indra alla togstreitu í þessu efni. Komu nokkrir  þingmenn í efri deild 
sér sam an um  að gera tvennt í einu: tryggja fram tiðaröryggi fo rn ritaú tgáfunnar og 
greiða fy r ir  heimilisútgáfu af íslendingasöguin. Var h inn  12. apríl s. 1. leitað skrif- 
lega eftir fylgi þingmanna við yfirlýsingu þá, sem hér fer á eftir:

„Við undirr i tað ir  alþingismenn lýsum yfir fylgi okkar við þá tillögu uin útgáfu 
Njálssögu, sein borin er fram af þ ingm önnum  Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga. 
Ja fn fram t er það vilji okkar, að hækkað verði ú r  ríkissjóði f járfram lag til fornrita- 
útgáfunnar, þannig að hún bíði engan fjárhagslegan hnekki við ráðstöfun þessa og 
geti haldið áfram  starfsemi sinni á sarna grundvelli og hingað til.“

Þessir þingmenn úr efri deild rituðu undir  y f ir lýs inguna: Páll Hermannsson, 
Gísli Jónsson, Lárus Jóhannesson, Bernharð Stefánsson, Jónas Jónsson, Þorsteinn 
Þorsteinsson, Bjarni Benediktsson, Magnús Jónsson, Ingvar Pálmason, Hermann 
Jónasson.

Úr neðri deild hétu þessir þingmenn m álinu fylgi: Helgi Jónasson, Sveinbjörn 
Högnason, Jóhann Jósefsson, Sigurður Hliðar, Ó lafur Thors, B jarni Ásgeirsson, Pétur 
Ottesen, Jakob  Möller, Sigurður Kristjánsson, Jón  Sigurðsson, Skúli Guðmundsson, 
Jö ru n d u r  Brynjólfsson, Sigurður Þórðarson, Páll Zóphóniasson, Ingólfur Jónsson, 
Eysteinn Jónsson, Páll Þorsteinsson, Garðar Þorsteinsson.

Þessar und irsk rif t ir  eru h inar merkilegustu. Með þeim er endanlega ákveðið af 
hálfu  Alþingis, að það ætli að styðja, eftir því sem með þarf, að fornbókm enntirnar 
verði gefnar út í tveim vönduðum útgáfum, anna rr i  í því, sem kalla mætti þjóðlega 
fræðimannaútgáfu, og hinni í vandaðri heiinilisútgáfu. Þá er aðeins eitt sæti autt fyrir 
Ragnar Jónsson og Halldór Laxness, og það er að gefa fornritin  sérstaklega út fyrir 
þá lítilfjörlegu by rjun  að skríl, sem er að m yndast hér á landi. E r með þessum hætti 
verkefnum skipt til fullnustu um þessa þjóðlegu bókagerð.

Það er erfitt  að hugsa sér stórkostlegri ósigur en þann, sem kom m únistar hafa 
beðið i þessu máli. Um leið og þeir auglýsa starfsemi sína við Laxdælu, rís þjóð og 
þing á móti framferði þeirra, og Alþingi setur verndarlöggjöf um fornritin. Ragnar 
Jónsson h raðar  sér með prentunina, svo að hann  verður að fella n iður um sam dar 
myndir. Bókin þykir hin  óeigulegasta og mætir a lmennri lítilsvirðingu. Næst gefa 
þeir félagar út Hrafnkelssögu, ætla að fótum troða löggjöfina um yfirum sjón  ríkis- 
valdsins með þessari starfsemi, en tapa máli við landið og verða að þola sektardóm. 
Þ á  gefa þeir félagar út i litlu hefti m yndir  i Laxdælu og Hrafnkelssögu, og voru 
þær e inkar vel fallnar til að skapa þá skoðun, að söguhetjur forna ldarinnar hefðu 
verið ræflar og úrhrakslýður. Næst reynir Kristinn Andrésson, vegna flokksins, 
að fá afnum in verndarlögin frá 1941, en fær í þess stað sam þykkta dagskrá í efri 
deild, þar sem skorað er á rík iss tjó rn ina  að undirbúa breytingu á lögunum í því 
skyni að herða á hegningu fyr ir  að misbjóða smekk þ jóðarinnar með óvönduðum 
útgáfum af íslendingasögum. Kommúnistar svara þessum dómi Alþingis með því að 
auglýsa, að nú ætli þeir sér að setja sitt merki á Njálssögu. Alþingi svarar þá glögg- 
lega fy r ir  sitt leyti og byrgir kom m únistum  allar leiðir í þessu efni nem a að búa til 
sérstakar íslendingasögur handa þeim skríl, sem til kann  að vera í landinu,



Þá er ótalinn sá þá ttu r  málsins, sem kom niúnistum  þykir miklu  ináli skipta, en 
það er dómur norrænufræðinganna við háskólann um hina afbökuðu Laxdælu. Leggja 
þeir mikla óvild á þessa þ r já  menn fyrir  að segja það, sem allir vita, að er rétt. 
Einna Iakast m un þeim þykja, að Sigurður Nordal skuli hafa komizt í þá aðstöðu að 
verða að segja sína skoðun um málið sem fræðimaður.

Eftir að koim núnistar fengu kosinn fu lltrúa i m enntamálaráð, hugðust þeir 
m undu geta ráðið þ ar  miklu eðá jafnvel öllu. Engin merki h a fa  enn komið í ljós, 
sem benda á, að þessi skoðun sé rétt. í bará ttunn i um  vernd fo rnritanna  hefur 
meginhluti tveggja stærstu þingflokkanna staðið hlið við hlið. Eina raunverulega 
undantekningin í Sjálfstæðisflokknum eru  þeir G unnar Thoroddsen og Sigurður 
Bjarnason í Vigur. Hafa þeir í vetur veitt kom m únistum  brautargengi um  allar til- 
rau n ir  byltingarliðsins til að ná með atfylgi Alþingis andlegum áhrifum. Munu 
þetta vera kjósendaveiðar. Þessir tveir lítt þroskuðu þingmenn virðast gera ráð 
fyrir, að betri hluti fylgismanna þeirra á Snæfellsnesi og við ísafja rðard júp  frétti 
ekki um þessa afstöðu, en að þeir geti keppt við kom m únista  á þeirra eigin vett- 
vangi, með því að sýna þeim flokki sem mesta tiltrú  og lítillæti um  þau efni, sem 
kom m únistar telja mestu skipta. En það eru áróðursm álin  gegn þjóðlegri íslenzkri 
menningu.

Átökin snemma á yfirs tandandi þingi um það, hvort  kom m únistum  ætti að tak- 
ast að koma mörgum af liðsmönnuin sínum í 18. -gr., og a f tu r  í þinglokin um  Njálu- 
útgáfuna sýna kommúnistum, að þeir eiga enn langt í land með að ráða í megin- 
atriðum  mála á þeim vettvangi. Þeir fá nú sem stendur nokkurn  liðsauka frá  Al- 
þýðuflokknum. Þegar deilt var um  Njálu, sat Stefán Jó h an n  að vísu hjá, en F innur 
Jónsson greiddi atkvæði móti liði kom m únista  með fram sóknarm önnum  og megin- 
h lu ta  Sjálfstæðisflokksins til verndar Njálu. Það virðist eftir meðferð m ála á þingi 
vera öruggt, að engum fulltrúa tveggja stærstu þ ingflokkanna getur haldizt uppi, 
fyrir  stallbræðrum sínum, að gerast strámenn kom m únista  í andlegum eða fjárhags- 
legum málum. Það er auk  þess sennilegt, að mjög verulegur hluti verkamannastétt- 
a r innar muni af m örgum ástæðum rísa gegn óþjóðlegu framferði svokallaðra leið- 
toga. Varð sú raun in  á í s jálfstæðisbaráttunni við Dani, að verkam enn voru oft m anna 
skeleggastir um frelsismálin, og m un svo enn verða, þegar á reynir. Að því er snertir 
aðstöðu n o k k u rra  a f  þ ingm önnum  Alþýðuflokksins í þessu máli, verður því ekki 
neitað, að þeir gengu ekki opinberlega í berhögg við kommúnista. En  Alþýðublaðið 
tók oftar en einu sinni mjög ákveðið í strenginn móti ú tgáfustarfsemi flokksins og 
tilfærði ekki nöfn þ ingm anna ú r  þessuin atkvæðagreiðslum. Afstaða blaðsins sýnir, 
að forráðam enn flokksins vissu hug sam herjanna u tan  þings í þessu máli. E r  það 
mikill stuðningur fyr ir  heimilisútgáfuna.

Mér hefur þótt ástæða til að gera að þessu sinni í þingskjali y firlit  um viðleitni 
íslenzkra bolsevika til að ná  yfirráðum  uin andleg m áleíni þ jóðarinnar. Þeir hafa 
víða sótt á og sums staðar orðið nokkuð ágengt. Menntamálaráð og Þjóðvinafélagið 
hafa orðið ásteytingarsteinar þessarar hreyfingar, bæði eftir eðli þessara stofnana 
og af því, að í stjórn  þessara fyr ir tæ kja  hafa af Alþingi verið kosnir fu ll trúar ú r  öll- 
um  lýðræðisflokkum, sem hafa  staðið öruggir á þjóðlegum grundvelli. Þegar Þjóð- 
vinafélagið og m enntam álaráð hófu skipulega bókaútgáfu með lágu árgjaldi, voru 
þúsundir heimila bókalaus að kaila mátti. E n  inn á þessi heimili ætluðu kommún- 
is tar að kom a áróðursbókum  sínum í skjóli við einstaka h lu tlausar bækur. Á þann 
hátt  átti, eftir útlendri forskrift, að sá fræ jum  óánægju og upplausnar í h jö r tu  ungl- 
inganna hvarvetna í landinu og fá þá til að r jú fa  hin sögulegu tengsl við fortíðina, en 
gína yfir  skáldsögum áróðursm annanna um jarðneskt paradísarskipulag, þar sem 
einræði bolsevika ríkir. Kom m únistar hafa gert allt, sem þeir megnuðu, til að spilla 
fyr ir  því, að m enntam álaráði og Þjóðvinafélaginu gæti tekizt að skapa á þúsundum 
heimila by r ju n  að þjóðlegu heimilisbókasafni, en hvergi unnið  á. Þá gripu þeir til 
þess úrræðis að gefa fornritin  út í ófrem darútgáfu með skrípam yndum  af söguhetj-



unum. Á þeim vettvangi er svarað af hálfu  lýðræðisflokkanna ineð því að láta alþjóð 
m anna eignast fornritin  í virðulegri útgáfu. Svo m un það böl bætt.

Hitt herbragð kommúnista, að freista að gjera kaupkröfufélagsmenn ú r  öllum, 
sem réttilega eða ranglega eru félagsmenn í bandalagi rithöfunda og listamanna, 
hefur tekizt á yfirborðinu, en ekki meira. T ilraunin  er dauðadæjmd, fyrirfram . Allir 
r i thöfundar og listamenn, sem eru nokkurs  virði, treysta á  m átt sinn og megin og 
sín eigin vopn. Af því verða þeir samkeppnismenn innbyrðis. Til lengdar verður 
ekki hægt að halda nema lélegasta h lu ta  m yndlistarm anna og rithöfunda bundnum  
við töðumeis sameignarstefnunnar. Vöskustu inennirnir í þessum greinum hafa 
sumpart aldrei gengið á hönd agentum komnuinista eða aðeins að yfirvarpi og eru 
nú sem óðast að losa sig við öll óþarfa tengsl við þann  félagsskap.

Kommúnisminn hefur ekki náð neinni fótfestu í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, 
Englandi eða Bandáríkjunum . Það er þess vegna óhugsandi, að íslenzka þjóðin Iendi 
undir áhrifum  þeirrar stefnu, nema eins og þegar mislingar eða rauðir hundar  ganga 
og sýkja fólk um stundarsakir. Meðfædd heilbrigði íslenzku þjóðarinnar m un auð- 
veldlega vinna bug á þess h á t ta r  farsótt. Ef til vill er það einhver ljótasti vottur 11111, 
að sýkin ber með sér lækninguna, að hver einasti r i thöfundur og myndlistarinaður 
ú íslandi, sem gengið hefur á veguni ú rk y n ju n a r  l is ta rinnar hér á landi, hefur týnt 
gæfu og framtíðargengi í þeim skiptum. Um það efni geta þeir, sem á horfa, rifjað 
upp hið forna spakmæli: Sporin hræða.

F rum varp  það, sem Kristinn Andrésson flutti á öndverðu þingi 11111 að granda 
nienntamálaráði, hefur orðið fyrir  þeim undarlegu örlögum, að flu tningsmaðurinn 
hefur ekki aðeins orðið sannfærður um, að það vaíri óþarft, heldur einnig uin skað- 
semi þess. Öðruvísi verður ekki skilin tillaga hans 11111, að frumvarpið verði eyði- 
lagt með dagskró frá  honum  sjálfum. Sá áfellisdómur, sem Kristinn Andrésson 
fellir þar yfir  s jálfum  sér sem lagasmið, er miklu víðtækari. Dóm urinn uni frum- 
varpið er tákn ræ nn  um viðhorfið til alls þess n iðurrifs  og upplausnarstarfs, sem 
kom m únis tar  ha fa  staðið fyr ir  hér á landi, siðan f lokkur þeirra tók  til s tarfa 1930.

Mér þyk ir  rétt að ljúka þessu álitsskjali með því að benda á, að allar l íkur eru 
til, að upp ú r  ásókn kom m únista að koma óeðlilega mörgum m önnum  á ríkisfram- 
færi u nd ir  því yfirskini, að þar sé uni að ræða stuðning við listir og bókmenntir, 
skapist nýdt og heilbrigt viðhorf í þeim efnum. Það var mikill sigur í þessu efni að 
fá fjárveitingar til einstakra m anna í þessu skyni ú t  ú r  fjárlögunum  og í mennta- 
málaráð. Ásókn kom m únista  truflaði þó í bili þá ráðstöfun. Deildum bandalagsins 
var fengið fjárskiptavaldið í eitt sinn, til að láta kom a í ljós h ina sönnu getu þessara 
samtaka til að ráða  vel fram úr málinu. Að öllum líkindmn verður bandalagið fegið 
að losna af tu r  við þann  vanda að bera ábyrgð á fjárskiptuin milli félag'smanna. E r 
þá sennilegt, að Alþingi kjósi fyrst um  sinn sérstaka nefnd til að gera þelta eina 
verk, þar til reynslan sýnir, að menntam álaráð er bezt fallið til að leysa þennan 
vanda af hönduin. En í sambandi við þá þróun þykir m ér líklegt, að á næstu árum  
verði starfsemi þessari breytt í það horf, sem m enntam álaráð hafði hafizt handa 
með, að láta inenn, sem feta í spor E inars  Jónssonar, Kjarvals, Sigvalda Kaldalóns 
og Davíðs Stefánssonar, fá frá mannfélaginu, fy r ir  milligöngu þar til k jö rinnar 
nefndar, fjárhagslega viðurkenningu, eftir að þeir hafa sýnt inátt sinn í verki og að 
þeir séu þjóðfélaginu bæði til gagns og sæindar. Hins vegar ætti að breyta framlag- 
inu til byrjenda og ungra m anna í u tanferðarstyrki, en forðast að setja á föst laun 
aðra en þá, sem búnir  eru að vinna lengi og með sóma í víngarði lista og bókmennta.

Alþingi, 13. april 1943.

Jónas Jónsson.


